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1 Informacje ogólne  

 

1.1 Europejska Rada ds. Płatności 

  

 

EPC buduje schematy i ramy płatności konieczne do urzeczywistnienia Jednolitego Obszaru 

Płatności w Euro. SEPA jest unijną inicjatywą integracji w obszarze płatności, zaprojektowaną 

dla sfinalizowania budowy wewnętrznego rynku i unii monetarnej Unii Europejskiej.  

SEPA jest obszarem, na którym obywatele, przedsiębiorcy i inni 

uczestnicy życia ekonomicznego mogą dokonywać i odbierać 

płatności w euro w ramach Europy, w ramach lub pomiędzy 

granicami krajowymi na takich samych warunkach, z takimi samymi 

prawami i obowiązkami, niezależnie od lokalizacji.  

 

Rys.1: Zakres geograficzny SEPA  

 

EPC określa wspólne stanowisko w zakresie podstawowych usług płatniczych (znanych jako 

instrument płatnicze SEPA) funkcjonujących na konkurencyjnym rynku, pełni strategiczne 

przywództwo i daje wytyczne w zakresie standaryzacji, formułuje dobre praktyki, a także 

wspiera i monitoruje wdrażanie podjętych decyzji. Dzieje się to w sposób umożliwiający 

bankom samoregulację i jednocześnie jak najbardziej efektywne spełnianie oczekiwań 

regulatorów i innych uczestników.   

 

EPC składa się obecnie z ponad 70 członków, którymi są banki i ich asocjacje. W prace 

zaangażowanych jest ponad 300 specjalistów z 32 krajów.  

Bardziej szczegółowe informacje nt. instrumentów płatności SEPA znajdują się w Aneksie IV- 

Instrumenty Płatności SEPA.  

 

1.2 Wizja  

 

Wizją EPC jest zapewnienie ewolucji zintegrowanego rynku płatności poprzez rozwój i 

promocję standardów, dobrych praktyk i schematów. Dalsza dematerializacja instrumentów 

płatniczych przyczyniłaby się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w ramach SEPA.  

Biorąc to pod uwagę, EPC została umocowana przez swoich członków- banki i instytucje 

płatnicze- do wykorzystania ich pozycji do praktycznego rozwoju płatności mobilnych w 

SEPA.  
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Transakcje płatnicze realizowane za pomocą urządzeń i usług mobilnych powinny bazować 

na istniejących Rulebookach SEPA i SEPA Cards Framework oraz standardach (globalnych), 

jak to tylko możliwe. A zatem EPC określa zasady, standardy i wytyczne, po to, aby stworzyć 

niezbędne środowisko, w którym dostawcy usług płatniczych będą mogli dostarczać 

bezpieczne, efektywne i przyjazne dla użytkowników rozwiązania mobilne umożliwiające 

dostęp do instrumentów SEPA.  

 

Międzysektorowa współpraca, szczególnie pomiędzy sektorem bankowym i operatorami 

sieci mobilnych (Mobile Network Operators- MNOs), zidentyfikowana została jako kluczowy 

czynnik sukcesu. Dlatego EPC zobowiązało się do ułatwienia tej współpracy. Klienci (Patrz 

Aneks I- Definicje) nie powinni być uzależnieni od konkretnego operatora sieci mobilnej, czy 

przywiązani do konkretnego urządzenia mobilnego i powinni zachować możliwość 

przełączania się pomiędzy dostawcami usług płatniczych.  

 

1.3 Zakres i Cele Dokumentu 

 

Celem Białej Księgi jest wprowadzenie do płatności mobilnych SEPA. Oznacza to stosowanie 

kanału mobilnego do inicjacji instrumentów płatniczych SEPA. Pierwsza edycja dokumentu 

obejmuje zarówno płatności bezstykowe jak i zdalne, ale szerzej koncentrujemy się na 

płatnościach opartych o bezstykowe karty płatnicze, zgodnie z priorytetami ustanowionymi 

przez EPC (patrz sekcja 3.2.2). Drugą edycję tego dokumentu zaplanowano na pierwszy 

kwartał roku 2011. Ta obejmie z kolei szczegółową analizę mobilnych płatności zdalnych.  

 

Struktura Białej Księgi składa się z:  

 

⁻ Rozdziału 1, w którym pojawiają się ogólne informacje nt. EPC i jej wizji; 

⁻ Rozdziału 2, który stanowi wprowadzenie do SEPA, usług płatności mobilnych i 

powiązanego z nim uzasadnienia biznesowego; 

⁻ Rozdziału 3, który obrazuje, jak płatności mobilne mogą być wykorzystywane przez 

klientów w różnych scenariuszach. Zawiera również kategoryzację płatności 

mobilnych wg. EPC oraz opis wraz z diagramami przypadków użycia oraz niektóre 

procesy subskrypcji; 

⁻ Rozdziału 4, który omawia szerzej kilka aspektów biznesowych i technicznych 

zbliżeniowych płatności mobilnych; 

⁻ Aneksów, które zawierają definicję, listę skrótów, bibliografię oraz wprowadzenie do 

instrumentów płatności SEPA, jak również aneksu nt. bezpiecznych elementów, który 

to aneks dostarcza analizy dostępnych technologii.  
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Celem publikacji tego materiału przez EPC jest:  

 

⁻ Poinformowanie uczestników o zaangażowaniu EPC w płatności mobilne SEPA oraz 

potencjale wykorzystania kanału mobilnego; 

⁻ Poinformowanie o nowym, wygodnym dostępie do usługi i nowych możliwościach 

biznesowych generowanych poprzez kanał mobilny; 

⁻ Wskazanie kategoryzacji płatności mobilnych; 

⁻ Szczególna analiza mobilnych płatności bezstykowych; 

⁻ Dostarczenie innych informacji i przykładów istniejących wdrożeń płatności 

mobilnych. 

 

 

1.4 Elementy poza zakresem oraz planowane dokumenty 

 

Niniejszy dokument jest w założeniu niezależny. Nie stanowi wyczerpującego wprowadzenia 

do wszystkich aspektów płatności mobilnych, ale raczej koncentruje się na inicjacji płatności 

w kanale mobilnym,  przy wykorzystaniu istniejących instrumentów płatniczych SEPA (SCT, 

SDD oraz płatności kartowych). W celu zgłębienia schematów transakcyjnych, Czytelnik 

przekierowywany jest na stronę EPC (www.europeanpaymentscouncil.eu), na której znajdzie 

standardy i zestawy zasad.  

 

Dokument nie zawiera również badania rynku, jako że dostępnych jest już wiele raportów na 

ten temat.  

 

Dokument opisuje niektóre elementy uzasadnienia biznesowego do wejścia na rynek 

płatności mobilnych, ale więcej szczegółów pojawi się w “Mobile Payments Implementation 

Guidelines”- wytycznych wdrożeniowych płatności mobilnych, których wydanie planuje EPC. 

Wytyczne te wejdą również bardziej szczegółowo w aspekty techniczne, takie jak kształt 

mobilnego portfela, kwestie bezpieczeństwa, takie jak ryzyko związane z użyciem telefonu 

komórkowego, kody osobiste czy procedury PIN. 

 

1.5 Czytelnicy 

 

Dokument ten jest w pierwszej kolejności kierowany do:  

⁻ Dostawców usług płatniczych (banków i instytucji płatniczych) oraz systemów 

kartowych; 

⁻ Klientów (płatników, beneficjentów, posiadaczy kart); 

⁻ Akceptantów i ich organizacji.  
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Może jednak dodatkowo dostarczyć cennych informacji innym stronom zaangażowanym w 

procesy wdrożeniowe i uruchamianie płatności mobilnych:  

⁻ Operatorom Sieci Mobilnych (Mobile Network Operators - MNOs); 

⁻ Managerom Usług Zaufanych (Trusted Service Managers - TSMs);  

⁻ Producentom Sprzętu; 

⁻ Architektom Aplikacji; 

⁻ Regulatorom; 

⁻ Ciałom Standaryzacyjnym. 
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2 Wprowadzenie  

 

2.1 Rozwój usług mobilnych w ramach SEPA 

 

Konsumenci oczekują, że nowe technologie będą ułatwiały i zwiększały wygodę 

dokonywania codziennych i powtarzających się zadań. Obszarem szczególnej uwagi nadal 

pozostaje przestrzeń, w ramach której zachodzi konieczność używania gotówki do realizacji 

płatności handlowych (profesjonalnych) i osobistych (drobnych, codziennych). Obecnie 

powszechnie przyjmuje się, że należy wprowadzić niektóre propagowane rozwiązania 

technologiczne, aby zminimalizować ten problem. 

Ponadto, konsumenci domagają się tego, żeby właściwości natura  nowych technologii, 

procesów oraz produktów nie powodowała istotnych wad w istniejących już rozwiązaniach, 

które w założeniu miały one ulepszyć. Co więcej, chociaż istnieją już oferty usług, które 

umożliwiałyby wprowadzenie zamienników gotówki, to, jak dotąd, żadna technologia lub 

gotowy produkt nie osiągnęły odpowiedniego poziomu akceptacji, żeby stać się prawdziwą 

alternatywą dla gotówki, przede wszystkim dlatego, że obowiązków tworzyły one 

dodatkowe przeszkody, których konsumenci 

nie byli jeszcze w stanie zaakceptować. 

Zgodnie z [10] poziom penetracji telefonii komórkowej w rozwiniętych gospodarkach 

kształtuje się na poziomie 97 %. Wielu konsumentów używa telefonów komórkowych do 

tradycyjnego połączenia głosowego i krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Usługi te 

zostały w dużym stopniu rozpowszechnione przez obecną infrastrukturę operatorów 

telefonii komórkowej wspierającą pakietowy dostęp do Internetu poprzez  technologię GPRS 

i 3G dzięki pełnemu pokryciu geograficznemu siecią telefoniczną. Ostatnio zapotrzebowanie 

konsumentów na zwiększenie funkcjonalności telefonu komórkowego gwałtownie wzrosło. 

Świadczy o tym fakt, że rozwój segmentu "Smart Phone`ów" rozwija się dynamicznie i jest 

wyraźnie szybciej niż jakiekolwiek inne nisze. [7]. Konsumenci  zakładają, że  tendencja 

wzrostowa będzie się utrzymywać i gotowi są do akceptacji nowych rozwiązań. Spośród 

nowych usług mobilnych usługi finansowe uznawane są wyraźnie za najważniejsze, statuując 

rodząc tym samym wysokie oczekiwania. EPC, wraz z wieloma innymi organizacjami i 

instytucjami finansowymi, uważa, że płatności mobilne będą bardzo dobrze odbierane przez 

rynek.  

Akceptanci wymagają, żeby nowe rozwiązania technologiczne zapewniały bezpośrednią 

poprawę efektywności ich działalności, prowadząc w efekcie do oszczędności kosztów i 

wzrostu wartości transakcji. Jednocześnie oczekują również, że nowe technologie zmniejszą 
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ryzyko zagrożeń związanych z bezpieczeństwem (takich jak kradzież gotówki) i 

odpowiedzialnością (np. za niedozwolone płatności). Wreszcie, profesjonalny obrót oczekuje, 

że nowe oferty usług wprowadzą nowe możliwości sprzedaży i wzmocnienia marki. EPC jest 

zdania, że płatności mobilne z użyciem telefonów komórkowych, w szczególności w formie 

bezdotykowej, są w stanie doprowadzić do realizacji wszystkich wskazanych powyżej 

korzyści dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych stron, które bezpośrednio świadczą 

usługi na rzecz konsumentów. 

W odniesieniu do przestrzeni osobistej konsumentów, wprowadzenie praktycznych 

rozwiązań płatności mobilnych  SEPA w relacjach człowiek-człowiek  (P2P- Person-2-Person)  

opartych na karcie płatniczej lub rachunku, dałoby kolejne narzędzie do zastępowania 

gotówki i czeków w obrocie.   

Wreszcie, zgodnie z [1] wielu dostawców usług płatniczych uznało płatności mobilne jako cel 

związany z nowymi możliwościami rozwoju. Prowadzone programy pilotażowe płatności 

mobilnych i różne komercyjne wdrożenia płatności mobilnych prowadzone w ramach SEPA 

uzyskały wsparcie i pozytywne opinie zainteresowanych stron. Dlatego SEPA jest bezspornie 

nastawiona na bezzwłoczne wykorzystywanie usług płatności  mobilnych. 

 

2.2 Wprowadzanie rynku płatności mobilnych – uzasadnienie ekonomiczne 

 

Ekosystem płatności mobilnych z definicji, niezależnie od formy jaką przybierze, odegra rolę 

w swoim łańcuchu wartości (Value-chain) wobec płatności dostawców usług płatniczych, 

którzy prowadzą rachunki konsumentów (banki,  instytucje płatnicze czy też instytucje 

pieniądza elektronicznego). Mimo tego, iż ‘Biała Księga’ nie miała  u  zamysłu jej powstania 

charakteru komercyjnego (funkcjonuje w bardzo konkurencyjnej przestrzeni, zob. Sekcja 2.4) 

to w 2010 r. sytuacja prezentuje się tak dobrze, iż istnieje racjonalny powód aby taki 

charakter zrealizować. 

Jednym z celów EPC, wyrażonym w  jej wizji i Mapie Drogowej SEPA, jest stymulowanie 

rozwoju i wdrożenia płatności mobilnych w bankach oraz zapewnienie odpowiedniej, 

istotnej, roli instytucji płatniczych w łańcuchu wartości płatności mobilnych.   

Jak już wspomniano, dokument nie zawiera żadnych danych i badań rynkowych. 

Dlatego poleca się uwadze Czytelnika liczne dostępne badania, które pokazują, że oprócz 

silnego potencjału rynkowego, płatności mobilne są już wdrażanymi rozwiązaniami. 

Przewidywane jest także szybkie tempo wzrostu wykorzystywania telefonów komórkowych 

do transakcji finansowych.  
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Każdy dostawca usług płatniczych powinien ustalić indywidualnie, w oparciu o badania rynku, 

przychody  i szacowane koszty inwestycji, czy w ostatecznym rozrachunku projekt ma 

uzasadnienie ekonomiczne. Należy ponadto określić swoją pozycję, zasoby przeznaczone 

na inwestycje oraz rolę, jaką chce się przybrać w łańcuchu wartości. Uzasadnienie biznesowe 

będzie zależne od bazy klientów, strategii, celów biznesowych, środowiska geograficznego, 

infrastruktury technicznej, dostępnych zasobów 

i doświadczeń. 

Głównymi elementami wspierającymi uzasadnienie ekonomiczne są: 

⁻ głębokie nasycenie telefonią komórkową: w ciągu ostatnich kilku lat liczba telefonów 

komórkowych znacznie przekroczyła liczbę kart płatniczych na całym świecie, a coraz 

więcej klientów jest gotowych i chętnych do korzystania z kanałów płatności 

mobilnej; 

⁻ wykorzystanie niedawnych inwestycji na schematy i ramy płatności SEPA poprzez 

dodanie płatności inicjowanych za pośrednictwem telefonu komórkowego do oferty 

produktowej;   

⁻ zapewnienie wygody, poprzez spełnienie potrzeb klientów i przedsiębiorców (patrz 

załącznik I - Definicje), umożliwiając tym samym utrzymanie klienta, a nawet 

ekspansję w kierunku nowej generacji użytkowników telefonów komórkowych; 

⁻ potrzeba wspierania innowacji z konkurencyjnych ofert w celu tworzenia bardziej 

złożonych ekosystemów, z udziałem nowych podmiotów, zgodnie z wizją SEPA 

ukształtowaną przez EPC, aby umożliwić wzrost 

na rynku płatności i migrację klientów do szybszego, bardziej wydajnego i wygodnego 

sposobu zapłaty. 

W Białej Księdze nie omawia się strategii wejścia na rynek, włączając kwestie konkretnych 

modeli biznesowych oraz interakcji pomiędzy różnymi stronami łańcucha wartości. Jednak 

różne modele biznesowe przedstawione zostaną w przygotowywanej publikacji pt. "Mobile 

Payments Implementation Guidelines" (Wytyczne Wdrożeniowe dla Płatności Mobilnych), 

dokumencie, którego celem będzie dalsze wsparcie procesów decyzyjnych dostawców usług 

płatniczych.  

Oczywista kwestią  jest, że telefon komórkowy będzie dodatkowym kanałem inicjowania 

płatności, współistniejącym z innymi kanałami i sposobami płatności. Istnieją także inne, 

alternatywne sposoby płatności, a biznes płatniczy nie ogranicza się jedynie do granic SEPA. 
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2.3 Bezpieczeństwo 

 

Instytucje finansowe mają cieszą się wysoką reputacją w obszarze rozliczania transakcji 

płatniczych w bezpieczny sposób. Podmioty profesjonalne i klienci są bardzo wrażliwi na 

punkcie bezpieczeństwa. Dlatego też relacje między dostawcami usług płatniczych i jego 

klientami mogą doznać poważnego uszczerbku, jeżeli będą istniały jakiekolwiek wątpliwości 

co do bezpieczeństwa transakcji płatniczych.  

Akceptacja nowych usług płatniczych zależy od zaufania klientów do dostawców usług 

płatniczych (z którymi są w stosunku umownym) oraz przejrzystości wszystkich procesów 

leżących u ich podstaw. 

Aby utrzymać zaufanie i przejrzystość płatności mobilnych na podobnym poziomie, 

jak w przypadku dotychczasowych kanałów płatności, podstawową kwestią jest 

ustanowienie bezpiecznego, jednorodnego ekosystemu, uwzględniającego nowych 

uczestników, którego wymagania mogą być określone w następujący sposób:   

⁻ są jasno określone kwestie odpowiedzialności; 

⁻  kwestie bezpieczeństwa poddane są procesowi zarządzania i regulacji; 

⁻ transakcje płatnicze są zabezpieczone, zrozumiałe i wiarygodne; 

⁻ prywatność jest przestrzegana; 

⁻ istnieją zgodne systemy zarządzania bezpieczeństwem zainteresowanych stron. 

To wszystko wskazuje, że dostawcy usług płatności mobilnych muszą ustanowić ogólną 

architekturę bezpieczeństwa, która obejmie wszystkie aspekty bezpieczeństwa dla całego 

ekosystemu płatności mobilnych uznawanych jako standardy międzynarodowe. Architektura 

bezpieczeństwa powinna obejmować co najmniej następujące aspekty: 

� Aspekt proceduralny 

Każdy dostawca usług w ekosystemie urządzeń płatności mobilnych musi zapewnić istnienie 

odpowiedniego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Każdy dostawca usług 

musi albo wyłożyć to w odpowiedni sposób audytorom- to rozwiązanie preferowane, 

ponieważ jest to transparentne dla klientów, albo określić do we właściwych umowach.  

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zawiera przynajmniej metody i procedury 

do monitorowania i zarządzania istotnym ryzykiem i przypisuje odpowiednie środki oraz 

obowiązki w celu łagodzenia tych zagrożeń. Każda ze stron uczestniczących ma określony 

zakres obowiązków oraz środki umożliwiające skuteczną ochronę  w ramach zakresu 

ponoszonej odpowiedzialności. 
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� Aspekt aplikacyjny 

Przy każdym przypadku stosowania musi być udokumentowana koncepcja bezpieczeństwa. 

Na tym poziomie aplikacja i work flow są znane. Komponenty treści, takie jak wykorzystane 

urządzenia, zachowania klientów, poziomy ataków, środowiska aplikacji itd.  mogą być 

opisane i wykorzystane do analizy zagrożeń i ryzyka. Dotyczy to całego łańcucha dostaw i 

dzieli się odpowiednio się na różne perspektywy: klienta, dostawcy usług i kontrahentów. 

� Aspekt implementacyjny 

Na poziomie implementacji, wybór środków kontroli bezpieczeństwa, zależy głównie 

od rozwiązań technicznych, w związku z realizacją usług oraz związanym z nim środowiskiem. 

Poprzez analizę konkretnych rozwiązań, obszar ataków na  bezpieczeństwo może zostać 

określony i w związku z tym, mogą zostać podjęte odpowiednie środki zaradcze. 

Najistotniejsze środki zaradcze zostały już zidentyfikowane w "Bezpiecznym Elemencie", 

który został zaprezentowany w następnym rozdziale.  

Na tym poziomie struktury było by koniecznym rozważenie innych środków bezpieczeństwa 

i wymogów regulacyjnych, na przykład standardu bezpieczeństwa danych rynku kart 

płatniczych (PCI-DSS).  

Czytelnik znajdzie szczegółowe informacje dotyczące aspektów bezpieczeństwa 

w przygotowywanych przez EPC  dokumentach (sekcja 1.4.). 

2.3.1 Element Bezpieczny jako kluczowy składnik Infrastruktury Płatności Mobilnych   

Podobnie jak w przypadku kart płatniczych, zwiększone bezpieczeństwo wymaga istnienia  

tak zwanego "Bezpiecznego Elementu" (oficjalnie certyfikowanego, odpornego na 

fałszerstwa, samodzielnego układu scalonego, tzw. "chip") do przechowywania przez 

klienta danych osobowych, kluczy zabezpieczeń oraz danych krytycznych. Innymi słowy, 

doświadczenie z kartami płatniczymi wskazuje, że żadne inne technologie nie są tak 

opłacalne i skuteczne w ograniczaniu ryzyka oszustw jak chip. 

Podczas gdy kierunek działań w obszarze kart jest oczywisty, dookreślenia wymagają 

sposoby zastosowania Bezpiecznych Elementów w przypadku płatności mobilnych.    

Główne czynniki wpływające na wybór Elementów bezpieczeństwa dla płatności mobilnych 

są następujące:   

⁻ wewnętrzne właściwości bezpieczeństwa i kwalifikacje do formalnej certyfikacji; 

⁻  integracja w ramach telefonu komórkowego i połączenia z zewnętrznymi interfejsami, 

 takimi jak bezstykowe lub zdalne protokoły; 
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⁻ dostępność (ramy czasowe i geograficzne rynku);  

⁻ infrastruktura wspierająca (narzędzia personalizacji); 

⁻ możliwość wdrożenia w ramach istniejących komercyjnych łańcuchów dostaw dla 

telefonów komórkowych; 

⁻ całkowity koszt posiadania. 

Chociaż możliwe jest, żeby każdy z dostawców usług płatniczych (bezpośrednio lub 

pośrednio) wprowadził  własne  rozwiązania dotyczące elementu bezpieczeństwa, należy 

stwierdzić, że dobrze skoordynowany wybór elementów bezpieczeństwa zapewni znaczące 

korzyści w:  

⁻ stworzeniu spójnego i dobrze odbieranego zabezpieczenia prowadzącego do 

kształtowania zaufania klientów; 

⁻ ekonomii skali, dzięki dobrze rozwiniętemu łańcuchowi dostaw i wspierającej 

infrastruktury, w tym personalizacji i certyfikacji;  

⁻ skróceniu czasu wejścia na rynek 

Dalsze uzasadnienie w tym zakresie zawarte zostało w załączniku poświęconym temu 

tematowi, (patrz aneks V - Bezpieczny Element), zawierającym dodatkowe argumenty na 

rzecz wyboru pomiędzy różnymi możliwymi alternatywami. 

2.4 Ramy funkcjonowania płatności mobilnych 

 

 EPC ustanawia zasady i ramy funkcjonowania płatności mobilnych w celu utworzenia 

niezbędnych standardowy i zasad biznesowych dla dostawców usług płatniczych w tym 

nowym obszarze. Płatności mobilne stanowią nowy kanał, w którym wykorzystać można 

istniejące instrumenty SEPA- schematy płatności (SCT i SDD) oraz karty płatnicze. 

Koncentrujemy uwagę na inicjacji i odbiorze płatności uznaniowych i obciążeniowych 

(włączając płatności kartowe) za pośrednictwem telefonów komórkowych. Płatności 

mobilne będą zgodne z Dyrektywą o Usługach Płatniczych (Payment Services Directive- PSD) 

[14], jak również z zasadami dotyczącymi instrumentów SEPA. Kanał mobilny nie będzie 

zatem nakładał żadnych ograniczeń co do typu czy wartości płatności w nim generowanych 

(wszystkie instrumenty SEPA są niezależne od wartości transferowanej kwoty). Pozostaje to 

zatem w gestii dostawców usług płatniczych.  

 

Zasady dotyczące płatności mobilnych, wraz ze standardami I dobrymi praktykami 

opracowanymi przez EPC są powszechnie dostępne dla rynku I uczestników łańcucha 

wartości płatności mobilnych. Decyzje odnośnie wdrożeń i ich kształtu zależeć będą jedynie 

od dostawców usług płatniczych lub ich grup. Podobnie rzecz ma się w przypadku wyboru 
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segmentów rynku, w które wprowadzić można tego rodzaju produkty i usługi- to może być 

np. segment mikropłatności, ale nie tylko.  

 

Jedną z największych możliwości biznesowych jest szansa na wprowadzenie 

wszechobecnych usług zastępujących gotówkę. Usługi te przyspieszyłyby codzienne 

transakcje i zmniejszyłyby ogólne koszty operacyjne. Jest to jednym z głównych celów EPC, o 

ile oczywiście pozwalają na to polityki zarządzania ryzykiem. W związku z tym EPC oraz inne 

ciała konstruują minimalne wymogi bezpieczeństwa. Jednakże ich praktyczna implementacja 

leży już w sferze konkurencji.  

 

EPC koncentruje się na obszarach, które stanowią podstawię dla interoperacyjności, omijając 

sfery konkurencyjne. Będzie również stymulować międzysektorową współpracę, aby telefon 

komórkowy mógł stać się efektywnym kanałem inicjacji płatności.  

Następny rysunek obrazuje zaangażowanie EPC na różnych płaszczyznach w ramach obszaru 

płatności mobilnych.  

 

Rysunek 2: Zakres Płatności Mobilnych. Odcienie niebieskiego określają poziom 

współpracy na każdej płaszczyźnie. 

 

Płaszczyzna 1 określa istniejące już Zestawy Zasad SEPA- Polecenia Przelewu, Polecenia 

Zapłaty oraz Ramy funkcjonowania kart płatniczych SEPA. Ta płaszczyzna nie będzie 

podlegać zmianom na potrzeby płatności mobilnych.  
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Płaszczyznę 2 definiują wspierające technologie oraz ramy zapewniające dostępność do 

instrumentów SEPA. Przykłady znaleźć można w dokumencie EPC “EPC-GSMA Mobile 

Contactless Payments Service Management Roles - Requirements and Specifications” [18], 

opracowanym wspólnie przez EPC I Asocjację GSM (GSMA). 

Elementy Płaszczyzny 3 są, z zasady, głównie w sferze konkurencyjnej. Ale, aby 

przezwyciężyć potencjalną złożoność doświadczeń użytkowników telefonów komórkowych 

i zapewnić dostępność, wprowadzone zostaną pewne minimalne wytyczne. Te wytyczne 

wprowadzą wzory behawioralne praktycznego doświadczenia użytkownika i, gdy się da, 

będą określać minimalne wymogi bezpieczeństwa, zapewniające integralność łańcuchów 

biznesowych. Przykładami obszarów całkowicie pozostawionych konkurencji są ceny, 

konkretne doświadczenia użytkowników, zarządzanie ryzykiem, przekazanie kontroli 

rodzicielskiej, raportowanie, marketing, branding itd.  
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3 Płatności mobilne w SEPA 

 

3.1 Dzień z życia Użytkownika Płatności Mobilnych  

 

W tym rozdziale przedstawiamy sposoby, w jakie płatności mobilne mogą ułatwić życie 

klientów banków. Prezentujemy kilka przykładów zastosowań. Możliwych jest wiele innych 

wariacji sposobów wykorzystywania usług płatniczych inicjowanych za pośrednictwem 

telefonów komórkowych.  

 

Pan Garcia jest bardzo zajętym klientem banku i użytkownikiem telefonu komórkowego. 

Szczególnie podoba mu się wykorzystywanie telefonu do innych rzeczy, a nie tylko 

dzwonienia i sms- owania. Wygoda i dostępność tego użytecznego urządzenia w każdym 

czasie pozwala mu wypróbowywać nowe typy usług. Bezpieczeństwo i kontrola, którą ma 

nad tym, sprawia, że powstaje środowisko, w którym Pan Garcia nie boi się dokonywać 

płatności. Rysunek 3 obrazuje typowy dzień z życia Pana Garcii. 
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3.1.1 Płatność za pociąg do pracy 

 

Pan Garcia przychodzi na stację kolejki o 8:10. Kiedy dociera do bramki wejściowej na peron, 

próbuje skasować swój bilet miesięczny przytykając telefon komórkowy do czujnika w 

bramce. Niestety, okazuje się, że ważność biletu wygasła. Komunikat na wyświetlaczu 

telefonu sugeruje, aby przedłużył go o kolejny miesiąc. Pan Garcia wychodzi z kolejki i 

nabywa bilet przy użyciu swojego rachunku bankowego w automacie do zakupu biletów. 

Bezpośrednio potwierdza to telefonem, przytykając go do automatu, aby zrealizować 

transakcję płatniczą. Natychmiastowo otrzymuje przedłużenie ważności biletu. Wraca do 

bramki i wchodzi na peron. Dzięki szybkości tych operacji, zdąża na swój zwykły pociąg o 8:15.  

 

3.1.2 Mobilny dostęp do treści rozrywkowych 

 

Gdy Pan Garcia siada wygodnie w przedziale, postanawia wykorzystać swój telefon, aby 

uprzyjemnić sobie czas podróży. Wchodzi na stronę internetową filmów na życzenie.  Ale 

komunikat na stronie informuje go, że jest to usługa płatna. Poprzez proste menu w swoim 

telefonie Pan Garcia wybiera płatność kartą kredytową, której szczegóły są już w telefonie i 

płaci za dostęp do strony. Następnie otrzymuje dostęp do wybranego filmu.  

 

3.1.3 Płatność za lunch biznesowy 

 

Pan Garcia zaprasza swojego ważnego klienta na lunch. Po sprawdzeniu rachunku w 

restauracji, decyduje się na użycie wgranej w telefon karty firmowej. Wybiera ją z menu na 

wyświetlaczu telefonu, wpisuje swój  kod i przytyka telefon do terminala POS podanego 

przez kelnera.  

 

3.1.4 Popołudniowa przekąska 

 

Popołudniu Pan Garcia wychodzi na krótką przerwę. Zaraz za rogiem jest mały sklepik z 

automatami z napojami i przekąskami. Wybiera swój ulubiony napój, przytyka swój telefon 

do terminala płatniczego i płaci wykorzystując swój rachunek bieżący. W czasie tego procesu 

automat rozpoznaje, że to płatności wykorzystano telefon komórkowy i wyświetla na 

ekranie telefonu stronę internetową producenta napoju, aby pokazać Panu Garcii specjalną 

ofertę.  

  

 

 

 



17 

 

3.1.5 W sklepie spożywczym 

 

W drodze do domu Pan Garcia wstępuje do sklepu, aby zrobić małe zakupy. Przy kasie 

postanawia wykorzystać wgraną w telefon kartę debetową. Wybiera ją z menu w telefonie. 

Przytyka telefon do terminala POS, aby uzyskać informacje o transakcji i wprowadza na 

klawiaturze telefonu swój kod. Przytyka telefon do terminala jeszcze raz, aby zatwierdzić 

płatność. Po zatwierdzeniu, terminal informuje Pana Garcię, że wraz z tymi zakupami na 

karcie lojalnościowej wgranej na telefon pojawiły się kolejne punkty premiowe.  

 

3.1.6 Zdalny dostęp do internetowych gier  

 

Przeglądając Internet za pośrednictwem konsoli do gier, córka Pana Garcii znajduje nową grę 

wieloosobową. Chce zakupić dostęp do niej. Aby zapłacić, Pan Garcia wprowadza numer 

telefonu na ekranie konsoli. Natychmiast na telefonie pojawia się prośba o autoryzację 

polecenia zapłaty. Wybierając tę opcję, Pan Garcia potwierdza, że chce, aby jego rachunek 

został obciążony właściwą opłatą. Jego córka może od razu zacząć grać, a Pan Garcia 

wychodzi na mecz piłkarski.   

 

3.1.7 Bilet na mecz 

 

Pan Garcia spotyka się dziś z przyjaciółmi na stadionie, aby pokibicować lokalnej drużynie 

futbolowej. Przy wejściu płaci za bilet swoim telefonem. Wybiera właściwą kartę z menu 

telefonu. Potem przytyka go do terminala biletowego, który przesyła bilet na telefon. 

Następnie wchodzi na stadion przytykając telefon do bramki biletowej.  

 

3.1.8 Zwrot długu przyjacielowi 

 

W przerwie jeden z przyjaciół Pana Garcii idzie do stoisk z przekąskami. Oferuje, że zakupi 

Panu Garcii rybę z frytkami. Pan Garcia chce zwrócić pieniądze koledze. Wybiera więc numer 

telefonu komórkowego kolegi z menu kontaktów w swoim telefonie. Następnie, wybierając 

właściwy rachunek z menu na swoim wyświetlaczu, transferuje właściwą kwotę na rachunek 

kolegi. Ten otrzymuje komunikat na swoim telefonie o tym, że płatność dodarła na jego 

rachunek.   
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3.2 Przegląd płatności mobilnych 
 

3.2.1 Wprowadzenie 

Jak wspomniano w sekcji 2.2, "płatności mobilne" tworzą nowe kanały, umożliwiające 

wykorzystywanie istniejących instrumentów SEPA. 

Płatności mobilne klasyfikuje się jako "bezstykowe" (znane również jako "zbliżeniowe") 

lub "zdalne". Przy "płatnościach bezstykowych" płatnik i odbiorca (i ich urządzenia 

komórkowe) znajdują się w tym samym miejscu i bezpośrednio komunikują się ze sobą za 

pomocą bezstykowych technologii radiowych, takich jak NFC (RFID), Bluetooth lub 

podczerwień i w ten sposób dokonują transferu danych. Natomiast przy "zdalnych 

płatnościach" transakcja przeprowadzana jest za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 

takich jak GSM lub Internet i mogą być wykonane niezależnie od lokalizacji płatnika (i jego 

urządzenia komórkowego). Aby wykorzystać w jak największym stopniu wspólną 

infrastrukturę płatności zbliżeniowych SEPA, mobilne płatności zbliżeniowe opierają się 

jedynie na wykorzystaniu technologii NFC w modelu emulacji kartowej.  

W zależności od charakteru płatnika  i odbiorcy, który może mieć status konsumenta1 

(człowiek) albo podmiotu profesjonalnego, płatności mobilne mogą być także 

sklasyfikowane jako człowiek-do-człowiek (P2P), człowiek-do-biznes (P2B), biznes-do-

człowiek (B2P) i biznes-do-biznes (B2B). 

Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób przypadki opisane w sekcji 3.1, mogą być 

realizowane z wykorzystaniem istniejących instrumentów SEPA. Należy zauważyć, że 

Instrumenty SEPA umożliwiają zastosowanie ich do większej liczby przypadków niż 

przedstawiono poniżej. Dlatego przypadki zastosowania wskazane w poniższej tabeli nie 

powinny być interpretowane jako klasyfikacja płatności mobilnych. Ponadto, dlatego, że 

jedynie kilka przypadków zastosowania zostało przedstawionych w pkt 3.1, tabela 1 nie 

obejmuje wszystkich przypadków. 

 

                                                           
1 Zgodnie z [14], pojęcie ‘konsument’ używane jest w znaczeniu osoby fizycznej, która działa w celu innym 
aniżeli zawodowy lub związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podmiot profesjonalny definiowany 
jest jako osoba fizyczna albo prawna, nie będąca konsumentem.  
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Tabela 1: Ilustracja płatności mobilnych wykorzystujących instrumenty SEPA. 

 

3.2.2 Priorytetyzacja Kategorii Płatności Mobilnych EPC 

Dla maksymalnego wykorzystania możliwości i uzyskania profitów płynących z płatności 

mobilnych, EPC zaangażowała się w proces ułatwiania szybkiej adopcji rynkowej.   

W ramach tej strategii, EPC przeprowadziła w 2008 r. badania rynku w celu nakreślenia 

priorytetowych działań w dziedzinie płatności mobilnych. Badania oparto o następujące 

kryteria oceny: aspekty biznesowe i ekonomiczne, infrastruktura i wejście na rynek oraz 

potencjał rynku. Następnie Zgromadzenie Plenarne EPC, reprezentujące wszystkie banki 

członkowskie i instytucje płatnicze, dokonało następującej kategoryzacji, w porządku 

odzwierciedlającym priorytet:  

  

1. Bezstykowe płatności kartowe SEPA: P2B i B2B; 

2. Kartowe zdalne płatności SEPA: P2P, P2B i B2B; 

3. Zdalne polecenie przelewu SEPA: P2P, P2B i B2B. 

W związku z tym, następujące rozdziały białej księgi dotyczą tylko tych kategorii. W 

szczególności, pierwsze wydanie niniejszego dokumentu będzie, oprócz podstawowych 

informacji na temat wszystkich kategorii płatności mobilnych, omawiało głębiej kartowe 

płatności zbliżeniowe. Kolejna edycja tego dokumentu będzie zawierała więcej szczegółów 

dotyczących obu rodzajów płatności zdalnych. 
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3.3 Przypadki wykorzystywania płatności mobilnych 

 

Niniejsza sekcja poświęcona jest pogłębionej analizie rozwiązań wykorzystujących płatności 

mobilnych. Należy zauważyć, że każde z możliwych zastosowań płatności mobilnych 

zilustrowane jest tylko przez jeden przypadek, podczas gdy w praktyce istnieje wiele różnych 

sytuacji, w których mogą być zastosowane poszczególne rozwiązania. W raporcie postarano 

się, aby wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wskazania aspektów interfejsu użytkownika 

telefonu komórkowego, było to w klarowny sposób zobrazowane. Dalsze aspekty 

implementacji zostaną zaprezentowane w przygotowywanej publikacji pt. „SEPA Mobile 

Payments Guidelines”. 

3.3.1 Kartowe Bezstykowe Płatności Mobilne SEPA  

Niniejsza sekcja dotyczy płatności w układzie Człowiek-do-Biznes (P2B), dokonywanych 

z użyciem bezstykowych kart SEPA, niezależnie od ich rodzaju (kredytowe, debetowe, itp.). 

B2B ma miejsce w przypadku gdy posiadacz karty jest podmiotem profesjonalnym. 

3.3.1.1 „Tap and Go” – Zbliż i idź 

Sytuacja przedstawiona na rysunku 4 ilustruje możliwe procedury realizacji transakcji 

płatności niskokwotowej w sklepie spożywczym. 

Przed rozpoczęciem, klient dostawcy usług płatniczych (konsument) musi subskrybować 

usługi płatności mobilnych do swojej karty płatniczej i wybrać w konfiguracjach tego rodzaju 

instrument płatniczy jako domyślny spośród koszyka  oferowanych usług płatności 

mobilnych. 

⁻ Akceptant rozpocznie transakcję przez wprowadzenie kwoty transakcji 

w terminalu POS (1). 

⁻ Wybrana przez klienta karta płatnicza będzie używana automatycznie przy tego typu 

transakcjach, dokonywanych za pomocą telefonu komórkowego. 

W celu potwierdzenia transakcji płatniczej, klient musi jedynie zbliżyć telefon komórkowy 

do terminala POS wykorzystującego technologię NFC (2). 

⁻ Następuje przetwarzanie transakcji (3), zgodnie ze standardem SCP, który umożliwia 

akceptantowi sprawdzenie płatności  (4). Opcjonalnie, zaleca się aby na wyświetlaczu 

telefonu komórkowego pojawiała się kwota będąca przedmiotem transakcji. 

(nie ujęto na schemacie).  
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Schemat 4: Przykład bezstykowej płatności mobilnej SEPA: Człowiek – Biznes, 

dokonywanej z użyciem karty i wykorzystaniem rozwiązania „Zbliż i idź” (Tap and go). 
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Tabela 2 : Bezstykowe płatności mobilne SEPA dokonywane z użyciem kart, wykorzystujące 

rozwiązanie „Zbliż i idź”(Tap and Go) 

 

3.3.1.2 „Podwójne zbliżenie”  

Sytuacja przedstawiona na rys. 5 ilustruje możliwe procedury realizacji transakcji w sklepie 

artykułów spożywczych, gdzie wartości transakcji płatniczej ma wysoką wartość. 

Przed rozpoczęciem, klient dostawcy usług płatniczych (konsument) musi przypisać usługi 

płatności mobilnych do swojej karty płatniczej i wybrać w konfiguracjach tego rodzaju 

instrument płatniczy jako domyślny spośród koszyka  oferowanych usług płatności 

mobilnych. 

⁻ Akceptant rozpocznie transakcję przez  wprowadzenie kwoty transakcji 

w terminalu POS (1). 

⁻ Klient zbliży telefon komórkowy do terminala POS wykorzystującego technologię NFC 

(2) 

⁻ Wybrana przez klienta karta płatnicza będzie używana automatycznie przy tego typu 

transakcjach, dokonywanych za pomocą telefonu komórkowego. 

⁻ W celu potwierdzenia transakcji klient musi wprowadzić do telefonu komórkowego 

kod osobisty (zob. 3) i zbliżyć jeszcze raz telefon do terminala (4). 
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⁻ Następuje przetwarzanie transakcji (3), zgodnie ze standardem SEPA SCP, 

który umożliwia akceptantowi sprawdzenie płatności  (4) 

 

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa kod autentykacji klienta, nazywany „Kodem 

Osobistym” w tym scenariuszu nie powinien być taki sam jak PIN do karty wykorzystywanej 

do realizacji normalnych, dotykowych transakcji płatniczych. Więcej wytycznych w tym 

obszarze znajdzie się w dokumencie: “Mobile SEPA Contactless Card Payments 

Implementation Guidelines”. 
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Schemat 5: Przykład bezstykowej płatności mobilnej SEPA: Człowiek – Biznes, 

dokonywanej z użyciem karty i wykorzystaniem rozwiązania „Podwójne zbliżenie” (Double 

-Tap). 



25 

 

 

Tabela 3 : Bezstykowe płatności mobilne SEPA dokonywane z użyciem kart, wykorzystujące 

rozwiązanie „Podwójne zbliżenie” (Double -Tap). 

 

 

3.3.2 Zdalne kartowe płatności mobilne SEPA 

 

W tej sekcji opisujemy zdalne kartowe płatności mobilne SEPA w relacjach konsument- 

biznes (Person to Business- P2B), niezależnie od użytego typu karty (kredytowa, debetowa 

itd.). Relacja B2B pojawia się wówczas gdy posiadacz karty jest przedsiębiorcą.  

 

Zakłada się, że telefon komórkowy ma wbudowany bezpieczny element umożliwiający 

zdalne kartowe płatności mobilne SEPA. W zależności od ostatecznej technologii 

wdrożeniowej, akceptant może również być zobligowanym do wdrożenia dedykowanych 

funkcjonalności do:  

� Rozpoznawania telefonu komórkowego jako umożliwiającego ww. płatności,  

� Przeprowadzenia interakcji protokołu z telefonem i resztą infrastruktury płatności 

kartowych.  
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3.3.2.1 Jednourządzeniowa Płatność zdalna i dostęp do usługi 

 

W tym scenariuszu, zobrazowanym na Rysunku 6, klient (konsument) użyje jego telefonu do 

przeprowadzenia płatności w sklepie internetowym, który dostarcza treści mobilne (np. 

filmy).  

 

Właściwości tego przykładu przepływu protokołów są podobne do zdalnych płatności 

kartowych SEPA przy wykorzystaniu komputera osobistego w internecie, włączając 

autentykację klienta, akceptanta, wydawcy i agenta rozliczeniowego. Protokoły są dalej 

wzbogacane przy wykorzystaniu istnienia bezpiecznego elementu w obszarach takich jak 

przyjazność dla klienta czy autentykacja.  

 

Przykład przepływu protokołów w tej sekcji bazuje na modelu ‘pull’2, jednak istnieją również 

inne opcje implementacji- tzw. ‘push mode’, o których będziemy mówić w kolejnych edycjach 

tego dokumentu.  

 

Zanim scenariusz się rozpocznie, klient dostawcy usług płatniczych musi uruchomić usługę 

płatności mobilnych dla swojej karty płatniczej (przynajmniej jednej)  i udostępnić ją do 

dokonywania płatności zdalnych w ramach menu konfiguracyjnego portfela na jego telefonie 

komórkowym.  

 

� Przeglądając Internet na telefonie komórkowym (Internet mobilny), klient przechodzi 

do sekcji zakończenia zakupów w sklepie internetowym (1).  

� Strona internetowa akceptanta rozpoznaje, że telefon ma możliwość realizacji 

płatności zdalnych (2) i oferuje taką możliwość klientowi (3).  

� Klient natychmiast otrzymuje prośbę o płatność, która wyświetla się na wyświetlaczu 

jego telefonu komórkowego (4),włącznie z kwotą transakcji, identyfikacją akceptanta, 

opisem usługi i listą obsługiwanych kart, które są wgrane na telefon.  

� Klient wybiera jedną z pasujących kart spośród tych, które ma wgrane w telefon (5). 

Potwierdza to wprowadzając swój dedykowany do płatności zdalnych Kod Osobisty- 

patrz Uwaga (7).  

� Rzeczywista Płatność Kartowa SEPA jest wykonywana jako standardowa transakcja 

kartowa (8), a akceptant otrzymuje notyfikację, że transakcja została zrealizowana 

poprawnie (9).  

� Akceptant dostarcza zamawianą usługę klientowi (10).  
                                                           
2 Protokoły, za pomocą których telefon inicjuje żądanie (np. żądanie http) to tzw. Model Pull. Przeciwieństwem 
są protokoły, w których pierwotne żądanie generowane jest z backend`u akceptanta, np. SMSem. Te nazywane 
są Modelami ‘Push’.   
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Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa kod autentykacji klienta, nazywany „Kodem 

Osobistym” w tym scenariuszu nie powinien być taki sam jak PIN do karty wykorzystywanej 

do realizacji normalnych, dotykowych transakcji płatniczych. Więcej wytycznych w tym 

obszarze znajdzie się w dokumencie: “Mobile SEPA Contactless Card Payments 

Implementation Guidelines”. 
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Rysunek 6: Przykład Mobilnej Zdalnej Płatności Kartowej SEPA 

 

Uwaga: Kroki protokołu oznaczone * mogą zawierać inne techniczne interoperacje widoczne dla 

użytkownika. Na rysunku wskazane są banki jako przykład Dostawcy Usług Płatności Mobilnych.  
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Charakterystyka Zdalnych Mobilnych Płatności Kartowych SEPA (Jedno Urządzenie)  

 

Kategoria:  Person to Business (P2B). Dostępne również w B2B.  

Typ komunikacji:  Zdalna 

Intrument płatniczy:  Karta- każdy typ 

Inicjacja płatności za pośrednictwem:  Akceptant (po przejściu klienta do kasy) 

Wymogi:  � Klient ma uruchomioną usługę zdalnych płatności 

mobilnych 

� Udostępniona karta do płatności zdalnych 

� Zgoda akceptanta 

Model zatwierdzenia płatności:  Kod Osobisty 

Korzyści dla akceptanta:  � Niższy stopień odrzuceń przy ‘kasie’ 

� Niższy stopień ryzyka  

Korzyści dla klienta:  � Wygoda, mobilność 

� Bezpieczeństwo 

Tabela 4: Zdalne Mobilne Płatności Kartowe SEPA (Jedno Urządzenie) 

 

 

 

3.3.2.2 Wielourządzeniowa Płatność Zdalna i Dostęp do Usługi  

 

 

W tym scenariuszu, zobrazowanym na Rysunku 7, klient (konsument) użyje swojego telefonu 

do zrealizowania płatności u akceptanta internetowego dostarczającego usługi w ramach 

innego urządzenia (np. konsoli do gier). 

 

Zanim scenariusz się rozpocznie, klient dostawcy usług płatniczych musi uruchomić usługę 

płatności mobilnych dla swojej karty płatniczej (przynajmniej jednej)  i udostępnić ją do 

dokonywania płatności zdalnych w ramach menu konfiguracyjnego portfela na jego telefonie 

komórkowym.  

� Po wybraniu płatnej usługi klient będzie miał możliwość podania akceptantowi 

internetowemu numeru telefonu komórkowego lub jakiejkolwiek Innej formy 

identyfikacji (3).  

� Klient natychmiast otrzymuje prośbę o płatność, która wyświetla się na wyświetlaczu 

jego telefonu komórkowego (4),włącznie z kwotą transakcji, identyfikacją akceptanta, 

opisem usługi i listą obsługiwanych kart, które są wgrane na telefon.  
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� Klient wybiera jedną z pasujących kart spośród tych, które ma wgrane w telefon (5). 

Potwierdza to wprowadzając swój dedykowany do płatności zdalnych Kod Osobisty- 

patrz Uwaga (5).  

� Rzeczywista Płatność Kartowa SEPA jest wykonywana jako standardowa transakcja 

kartowa (6), a akceptant otrzymuje notyfikację, że transakcja została zrealizowana 

poprawnie (7). Akceptant dostarcza zamawianą usługę klientowi (8).  

 

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa kod autentykacji klienta, nazywany „Kodem Osobistym” 

w tym scenariuszu nie powinien być taki sam jak PIN do karty wykorzystywanej do realizacji 

normalnych, dotykowych transakcji płatniczych. Więcej wytycznych w tym obszarze znajdzie się 

w dokumencie: “Mobile SEPA Contactless Card Payments Implementation Guidelines”. 
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Rysunek 7: Przykład Mobilnej Zdalnej Płatności Kartowej SEPA w relacji Człowiek- Biznes 

pryz użyciu 2 urządzeń. 

Uwaga: Kroki protokołu oznaczone * mogą zawierać inne techniczne interoperacje widoczne dla 

użytkownika. Na rysunku wskazane są banki jako przykład Dostawcy Usług Płatności Mobilnych.  
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Charakterystyka Zdalnych Mobilnych Płatności Kartowych SEPA (Wiele Urządzeń)  

 

Kategoria:  Person to Business (P2B). Dostępne również w B2B.  

Typ komunikacji:  Zdalna 

Instrument płatniczy:  Karta- każdy typ 

Inicjacja płatności za pośrednictwem:  Akceptant (po przejściu klienta do kasy i 

wprowadzeniu jego numeru telefonu 

komórkowego) 

Wymogi:  � Klient ma uruchomioną usługę zdalnych płatności 

mobilnych 

� Udostępniona karta do płatności zdalnych 

� Zgoda akceptanta 

Model zatwierdzenia płatności:  Kod Osobisty 

Korzyści dla akceptanta:  � Niższy stopień odrzuceń przy ‘kasie’ 

� Niższy stopień ryzyka  

Korzyści dla klienta:  � Wygoda, mobilność 

� Bezpieczeństwo 

Tabela 5: Mobilne Zdalne Płatności Kartowe SEPA (Wiele Urządzeń). 

 

3.3.3 Mobilne Zdalne Polecenia Przelewu SEPA 

 

W tym rozdziale omawiamy kilka przykładów mobilnych zdalnych Poleceń Przelewu SEPA 

(SCT). Zakłada się, że telefon komórkowy ma wbudowany bezpieczny element umożliwiający 

zdalne kartowe płatności mobilne SEPA. W zależności od ostatecznej technologii 

wdrożeniowej, akceptant może również być zobligowanym do wdrożenia dedykowanych 

funkcjonalności do rozpoznawania telefonu komórkowego jako umożliwiającego ww. 

płatności i przeprowadzenia interakcji protokołu z telefonem i resztą infrastruktury płatności 

SCT.   

 

Niezależnie od kroków inicjacji, rzeczywista transakcja SCT zawsze opiera się o 

wykorzystanie kodów IBAN i BIC. 

 

3.3.3.1 Person to business – na żądanie akceptanta  
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W tej sekcji opisujemy SCT w relacjach konsument- biznes (Person to Business- P2B). Relacja 

B2B pojawia się wówczas gdy posiadacz rachunku jest przedsiębiorcą. 

W scenariuszu zobrazowanym na Rysunku 8 klient (konsument) użyje swojego telefonu 

komórkowego do zrealizowania płatności na rzecz akceptanta po otrzymaniu komunikatu  

żądania płatności od tego akceptanta. Wówczas zainicjuje on transakcję SCT.  

 

Zanim scenariusz się rozpocznie, klient dostawcy usług płatniczych musi uruchomić usługę 

płatności mobilnych dla swojego rachunku (przynajmniej jednego)  i udostępnić go do 

dokonywania płatności zdalnych w ramach menu konfiguracyjnego portfela na jego telefonie 

komórkowym.  

� Klient wybiera usługę lub produkt u akceptanta- zdalnie lub na żywo. Podaje 

akceptantowi swój numer telefonu komórkowego (1).  

� Akceptant określa cenę usługi lub produktu i wystawia bezpośrednie żądanie usługi 

na telefon klienta (3) (np. przez SMS). 

� Klient natychmiast otrzymuje żądanie płatności, które wyświetla się na ekranie jego 

telefonu (4), łącznie z kwotą transakcji, identyfikacją akceptanta, opisem usługi i listą 

obsługiwanych instrumentów płatności SCT, które są już wgrane w telefon klienta.  

� Klient wybiera jeden z pasujących instrumentów SCT wgranych w jego telefonie do 

realizacji płatności. Potwierdza płatność wprowadzając swój dedykowany do 

płatności zdalnych Kod Osobisty (5).  

� Rzeczywisty przelew SEPA zostanie zainicjowany (6), a akceptant zostanie 

poinformowany, że transakcja została lub zostanie przeprowadzona/ zainicjowana 

pomyślnie (7).  

� Akceptant dostarcza żądaną usługę lub produkt klientowi (8).  

� Następnie, w jakimś momencie w przyszłości po kroku (6) realizowania jest 

rzeczywista płatność SEPA SCT (10).  
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Rysunek 8: Przykład inicjowanej przez Akceptanta Mobilnej Zdalnej Płatności Polecenia 

Przelewu SEPA w relacji Człowiek- Biznes. 
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Uwaga: Transakcje oznaczone * mogą zawierać inne techniczne interoperacje widoczne dla 

użytkownika, patrz (20). Na rysunku wskazane są banki jako przykład Dostawcy Usług Płatności 

Mobilnych 

 

Charakterystyka Zdalnych Mobilnych Poleceń Przelewu SEPA na żądanie akceptanta  

 

Kategoria:  Person to Business (P2B). Dostępne również w B2B.  

Typ komunikacji:  Zdalna 

Instrument płatniczy:  Polecenie Przelewu SEPA  

Inicjacja płatności za pośrednictwem:  Płatnik 

Wymogi:  � Klient ma uruchomioną usługę zdalnych płatności 

mobilnych 

� Zgoda akceptanta 

Model zatwierdzenia płatności:  Kod Osobisty 

Korzyści dla akceptanta:  � Niższy stopień ryzyka  

Korzyści dla klienta:  � Wygoda, mobilność 

� Bezpieczeństwo 

Tabela 6: Inicjowane na żądanie akceptanta Mobilne Zdalne Polecenia Przelewu SEPA. 

 

3.3.3.2 Person to business- na żądanie klienta 

W drugim scenariuszu, zobrazowanym na Rysunku 9, klient (konsument) użyje swojego 

telefonu komórkowego do zrealizowania płatności u akceptanta internetowego.  

Zanim scenariusz się rozpocznie, klient dostawcy usług płatniczych musi uruchomić usługę 

płatności mobilnych dla swojego rachunku (przynajmniej jednego)  i udostępnić go do 

dokonywania płatności zdalnych w ramach menu konfiguracyjnego portfela na jego telefonie 

komórkowym.  

� Przeglądając Internet na telefonie komórkowym (Internet mobilny), klient przechodzi 

do sekcji zakończenia zakupów w sklepie internetowym (1).  

� Strona internetowa akceptanta rozpoznaje, że telefon ma możliwość realizacji 

płatności zdalnych (2) i oferuje taką możliwość klientowi (3) np. poprzez odpowiedź 

HTTP.  

� Klient natychmiast otrzymuje prośbę o płatność, która wyświetla się na wyświetlaczu 

jego telefonu komórkowego (4),włącznie z kwotą transakcji, identyfikacją akceptanta, 
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opisem usługi i listą obsługiwanych instrumentów płatniczych SCT, które są wgrane 

na telefon.  

� Klient wybiera jeden z instrumentów SCT spośród tych, które ma wgrane w telefon. 

Potwierdza to wprowadzając swój dedykowany do płatności zdalnych Kod Osobisty 

(5).  

� Rzeczywisty przelew SEPA zostanie zainicjowany (6), a akceptant zostanie 

poinformowany, że transakcja została lub zostanie przeprowadzona/ zainicjowana 

pomyślnie (7).  

� Akceptant dostarcza żądaną usługę lub produkt klientowi (8).  

� Następnie, w jakimś momencie w przyszłości po kroku (6) realizowania jest 

rzeczywista płatność SEPA SCT (10).  

 

 

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa kod autentykacji klienta, nazywany „Kodem 

Osobistym” w tym scenariuszu nie powinien być taki sam jak PIN do karty wykorzystywanej 

do realizacji normalnych, dotykowych transakcji płatniczych. Więcej wytycznych w tym 

obszarze znajdzie się w dokumencie: “Mobile SEPA Contactless Card Payments 

Implementation Guidelines”. 
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Rysunek 9: Przykład inicjowanej przez Klienta Mobilnej Płatności Zdalnej Polecenia 

Przelewu SEPA w relacji Człowiek- Biznes. 
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Uwaga: Transakcje oznaczone * mogą zawierać inne techniczne interoperacje widoczne dla 

użytkownika, patrz (20). Na rysunku wskazane są banki jako przykład Dostawcy Usług Płatności 

Mobilnych 

 

 

 

Charakterystyka Zdalnych Mobilnych Poleceń Przelewu SEPA na żądanie klienta 

 

Kategoria:  Person to Business (P2B). Dostępne również w B2B.  

Typ komunikacji:  Zdalna 

Instrument płatniczy:  Polecenie Przelewu SEPA  

Inicjacja płatności za pośrednictwem:  Płatnik (po przejściu do ‘kasy’) 

Wymogi:  � Klient ma uruchomioną usługę zdalnych płatności 

mobilnych 

� Zgoda akceptanta 

Model zatwierdzenia płatności:  Kod Osobisty 

Korzyści dla akceptanta:  � Niższy stopień odrzuceń przy ‘kasie’ 

� Niższy stopień ryzyka  

Korzyści dla klienta:  � Wygoda, mobilność 

� Bezpieczeństwo 

Tabela 7: Mobilne Zdalne Płatności SEPA (Jedno Urządzenie). 

3.3.3.3 Person to Person 

 

Rysunek 10 ilustruje przykład użycia płatności SCT inicjowanej za pośrednictwem telefonu 

komórkowego, gdzie pierwszy klient dostawcy usług płatniczych (płatnik) chce zrealizować 

osobistą płatność na rzecz drugiego klienta dostawcy usług płatniczych (odbiorcy) za 

pośrednictwem swojego telefonu komórkowego. Płatnik i odbiorca mogą być klientami 

różnych dostawców usług płatniczych.  

 

Zanim scenariusz się rozpocznie, zarówno płatnik jak i odbiorca muszą uruchomić usługę 

płatności mobilnych dla swoich rachunków bieżących (przynajmniej jednego)  i udostępnić je 

do dokonywania i odbierania płatności zdalnych w ramach menu konfiguracyjnego portfela 

na ich telefonach komórkowych.  

� Płatnik rozpoczyna otwierając aplikację płatniczą na telefonie komórkowym (1).  
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� Wprowadza numer telefonu odbiorcy (2) (alternatywnie informację tę można pobrać 

z książki kontaktów telefonu) oraz kwotę do zapłaty (3).  

� Telefon komórkowy płatnika kontaktuje się z bankiem płatnika, aby pobrać 

informację o rachunku przeznaczenia z numeru telefonu odbiorcy (4). Może to 

następować np. poprzez usługę repozytorium pośredniczącego.  

� Na wyświetlaczu telefonu płatnika pojawiają się informacje o zarejestrowanej 

tożsamości odbiorcy (jeżeli zachodzi pre-autoryzacja odbiorcy) oraz żądanie 

zawierające kwotę (5). Płatnik udziela potwierdzenia wprowadzając swój Kod 

Osobisty- patrz Uwaga (6).  

� Opcjonalnie, gdy nastąpi inicjacja Polecenia Przelewu SEPA (7), odbiorca (8) może 

zostać poinformowany o transakcji za pośrednictwem telefonu komórkowego.  

 

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa kod autentykacji klienta, nazywany „Kodem 

Osobistym” w tym scenariuszu nie powinien być taki sam jak PIN do karty wykorzystywanej 

do realizacji normalnych, dotykowych transakcji płatniczych. Więcej wytycznych  w [15].  
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Rysunek 10: Przykład Mobilnej Zdalnej Płatności Polecenia Przelewu SEPA w relacji 

Człowiek- Człowiek 
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Uwaga: Transakcje oznaczone * mogą zawierać inne techniczne interoperacje widoczne dla 

użytkownika, patrz (20). Na rysunku wskazane są banki jako przykład Dostawcy Usług Płatności 

Mobilnych 

 

Charakterystyka Zdalnych Mobilnych Poleceń Przelewu SEPA Person to Person 

 

Kategoria:  Person to Person (P2P). Dostępne również w P2B.  

Typ komunikacji:  Zdalna 

Instrument płatniczy:  Polecenie Przelewu SEPA  

Inicjacja płatności za pośrednictwem:  Płatnik  

Wymogi:  � Płatnik i odbiorca mają uruchomioną usługę 

zdalnych płatności mobilnych dla swoich 

rachunków bieżących. 

Model zatwierdzenia płatności:  Kod Osobisty 

Korzyści dla klienta:  � Wygoda, mobilność 

� Brak konieczności posługiwania się gotówką 

Tabela 8: Mobilne Zdalne Polecenia Przelewu SEPA Person to Person. 

 

3.4 Bezpieczna Subskrypcja Mobilnych Płatności SEPA 

 

Przykłady zastosowań opisane w tej sekcji nie bazują na instrumentach SEPA i nie podlegają 

standaryzacji EPC. Wprowadzono je tu, aby pokazać, jak łatwo i bezpiecznie uruchomić 

można mobilne usługi płatnicze. Zauważyć należy, że dzięki szczególnym właściwościom 

telefonów komórkowych czas pomiędzy uruchomieniem usług płatności mobilnych a 

możliwością realizacji pierwszej płatności może zostać zredukowany do kilku minut.  

Rejestracja i udostępnianie mobilnych aplikacji płatniczych musi być wykonywane w 

bezpiecznym środowisku. Aby było to jak najprostsze i jak najbardziej wygodne dla klientów, 

ważnym jest wykorzystanie normalnych, bezpiecznych aplikacji, których on już używa. 

Konkretne rekomendacje, zgodne z PSD [14], dot. wdrożenia usług rejestracji klientów 

znaleźć można w [2].  

  

3.4.1 Subskrypcja zdalna 

 

W tym scenariuszu, zobrazowanym na Rysunku 11, klient dostawcy usług płatniczych 

(konsument) uruchamia usługi płatności mobilnych poprzez istniejącą  usługę płatniczą przy 

wykorzystaniu Internetu. W ten sposób klient jest od razu uwierzytelniony i pracuje w 

bezpiecznym środowisku.  



42 

 

Założenia scenariusza są następujące:  

� Aktualny kontakt pomiędzy klientem a dostawcą usług płatniczych pozwala na 

subskrypcję poprzez kanał e-bankowości do innych usług; 

� Telefon komórkowy ma wszystkie konieczne funkcjonalności do realizowana 

pożądanych usług płatności mobilnych.  

 

Scenariusz mógłby wyglądać w następujący sposób:  

� Użytkownik uwierzytelnia się w stosunku do dostawcy usług płatniczych podczas 

ustanawiania normalnej sesji e-bankowości. Następnie inicjuje subskrypcję to usług 

mobilnych poprzez wprowadzenie numeru swojego telefonu komórkowego i 

wskazanie konkretnej usługi, z której chce korzystać (1) (2).  

� Dostawca usług płatniczych sprawdza techniczne możliwości telefonu (włączając 

kartę SIM i/lub jakikolwiek inny Bezpieczny Element) bezpośrednio lub z pomocą 

narzędzi dostarczanych przez trzecią stronę (3).  

� Klient otrzymuje SMS od dostawcy usług płatniczych, który informuje go o 

powyższym (4).  

� Po otworzeniu SMS i potwierdzeniu (5), że chce uruchomić usługę w telefonie, na 

który przyszedł ten komunikat, usługa jest w pełni uruchamiana (6), o czym pojawia 

się informacja na ekranie telefonu.  
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Rysunek 11: Przykład Zdalnej Subskrypcji Mobilnych Usług Płatniczych.  

 

Uwaga: Transakcje oznaczone * mogą zawierać inne techniczne interoperacje widoczne dla 

użytkownika, patrz (20). Na rysunku wskazane są banki jako przykład Dostawcy Usług Płatności 

Mobilnych 
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3.4.2 Uruchomienie za pośrednictwem urządzenia samoobsługowego 

 

W tym scenariuszu, zobrazowanym na Rysunku 12, klient dostawcy usług płatniczych 

(konsument) uruchamia usługę płatności mobilnych za pośrednictwem urządzenia 

samoobsługowego (np. bankomatu). W ten sposób klient od razu się uwierzytelnia i pracuje 

w bezpiecznym środowisku.  

Założenia scenariusza są następujące:  

� Aktualny kontakt pomiędzy klientem a dostawcą usług płatniczych pozwala na 

subskrypcję poprzez bankomat do innych usług; 

� Telefon komórkowy ma wszystkie konieczne funkcjonalności do realizowana 

pożądanych usług płatności mobilnych.  

 

Scenariusz mógłby wyglądać w następujący sposób:  

� Użytkownik uwierzytelnia się w stosunku do dostawcy usług płatniczych podczas 

ustanawiania normalnej sesji w bankomacie. Następnie inicjuje subskrypcję to usług 

mobilnych poprzez wprowadzenie numeru swojego telefonu komórkowego i 

wskazanie konkretnej usługi, z której chce korzystać (1) (2).  

� Dostawca usług płatniczych sprawdza techniczne możliwości telefonu (włączając 

kartę SIM i/lub jakikolwiek inny Bezpieczny Element) bezpośrednio lub z pomocą 

narzędzi dostarczanych przez trzecią stronę (3).  

� Klient otrzymuje SMS od dostawcy usług płatniczych, który informuje go o 

powyższym (4).  

� Po otworzeniu SMS i potwierdzeniu (5), że chce uruchomić usługę w telefonie, na 

który przyszedł ten komunikat, usługa jest w pełni uruchamiana (6), o czym pojawia 

się informacja na ekranie telefonu.  
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Rysunek 12: Przykład Sybskrypcji Mobilnych Usług Płatniczych w bankomacie. 

 

Uwaga: Transakcje oznaczone * mogą zawierać inne techniczne interoperacje widoczne dla 

użytkownika, patrz (20). Na rysunku wskazane są banki jako przykład Dostawcy Usług Płatności 

Mobilnych 
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3.4.3 Uruchomienie w oddziale banku 

 

W tym scenariuszu, zobrazowanym na Rysunku 13, uruchomienie usług płatności mobilnych 

następuje gdy klient odwiedza oddział swojego banku.  

 

 Założenia scenariusza są następujące:  

� Telefon komórkowy ma wszystkie konieczne funkcjonalności do realizowana 

pożądanych usług płatności mobilnych.  

 

Scenariusz mógłby wyglądać w następujący sposób:  

� Po poinformowaniu pracownika banku o chęci uruchomienia usługi płatności 

mobilnych (1), klient podaje numer telefonu komórkowego, który jest jedną z 

informacji niezbędnych do rejestracji (2).  

� Bank sprawdza techniczne możliwości telefonu (włączając kartę SIM i/lub jakikolwiek 

inny Bezpieczny Element) bezpośrednio lub z pomocą narzędzi dostarczanych przez 

trzecią stronę (3).  

� Nowa funkcjonalność jest udostępniania zdalnie na telefon (4),  w którym pojawia się 

po prostu nowa aplikacja płatnicza.  
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Rysunek 13: Przykład osobistej Subskrypcji Mobilnych Usług Płatniczych. 

 

Uwaga: Transakcje oznaczone * mogą zawierać inne techniczne interoperacje widoczne dla 

użytkownika, patrz (20). Na rysunku wskazane są banki jako przykład Dostawcy Usług Płatności 

Mobilnych 
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4. Bezstykowe Kartowe Płatności Mobilne SEPA 

 

4.1 Wprowadzenie do Bezstykowych Kartowych Płatności Mobilnych SEPA 

  

W tym rozdziale opisano w szczegółach mobilne bezstykowe kartowe płatności SEPA, które 

definiuje się jako płatność kartą bezstykową SEPA (patrz [17]) wykonywaną przez klienta 

dostawcy usług płatniczych (nazywanego ‘wydawcą karty’ w dalszej części tego rozdziału), 

używającego dedykowanej bezstykowej aplikacji płatniczej używającej NFC. Aplikacja ta jest 

dostarczana przez wydawcę karty i jest, np., wgrywana na bezpieczny element, który 

dostarcza niezależnie jego wydawca. Niniejsze wprowadzenie do mobilnej technologii 

zbliżeniowej powinno koncentrować się na zapewnieniu tego samego poziomu 

bezpieczeństwa, jaki występuje w innych płatnościach kartowych SEPA.   

 

Jak pokazuje Rysunek 14 główne strony transakcji opartych na bezstykowych mobilnych 

płatnościach kartowych  nie różnią się od tych występujących w ‘klasycznych’ płatnościach 

kartowych SEPA. Transakcji dokonuje się poprzez wykorzystanie obecnych urządzeń 

akceptujących płatności kartami bezstykowymi SEPA oraz infrastruktury ich przetwarzania 

(patrz [17]).  
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Rysunek 14: Transakcja w Mobilnych Kartowych Płatnościach Bezstykowych. Elementy 

znajdujące się w obszarze zacieniowanym na niebiesko są analogiczne do Płatności Kartami 

Bezstykowymi. 

 

Przykłady zastosowań mobilnych kartowych płatności bezstykowych opisano w sekcji 3.3.1.  
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4.1.1 Główne zasady 

 

Przy realizacji swojej wizji odnośnie mobilnych kartowych płatności bezstykowych EPC 

przyjęła następujące podstawowe zasady:  

⁻ Płatności te powinny bazować na istniejących schematach płatności SEPA oraz SEPA 

Cards Framework. 

⁻ Marki dostawców usług płatniczych (lub wydawców kart) powinny być obsługiwane 

w interfejsach użytkowników na telefonach komórkowych. Wydawca kart jest 

odpowiedzialny za określenie swoich sposobów prezentacji wobec klienta, włączając 

markę, logo, brand systemów kartowych, typy płatności itp.  

⁻ Kluczowym czynnikiem rozwoju w tym obszarze jest zapewnienie prostoty, wygody i 

zaufania do telefonu, jako urządzenia, za pośrednictwem którego inicjowana jest 

płatność.  

⁻ Klienci powinni postrzegać mobilne kartowe płatności bezstykowe w sposób 

jednolity, niezależnie od lokalizacji. To obejmuje również interakcję z urządzeniami 

akceptującymi (POS).  

⁻ Klienci nie powinni być związani konkretnym typem operatora sieci komórkowej lub 

konkretnym typem sprzętu. Powinni mieć możliwość przenoszenia się pomiędzy 

wydawcami kart oraz możliwość zmiany telefonu komórkowego (o ile spełnia on 

wymogi techniczne).  

⁻ Klienci muszą mieć możliwość dokonywania mobilnych bezstykowych płatności 

kartowych we wszystkich krajach SEPA, niezależnie od kraju macierzystego.  

⁻ Klienci muszą mieć możliwość korzystania z tego rodzaju usług oferowanych przez 

różnych wydawców kart, przy wykorzystaniu jednego telefonu i muszą mieć 

możliwość wyboru właściwej usługi do zrealizowania konkretnej transakcji.  

 

4.2 Infrastruktura 

 

4.2.1 Sieć i Back-End  

 

4.2.1.1 Transakcje płatnicze 

 

Infrastruktura niezbędna w trakcie realizacji transakcji mobilnej bezstykowej płatności 

kartowej w pełni bazuje na już funkcjonującej infrastrukturze dla kart płatniczych. Płatności 

mobilne będą więc dalej wykorzystywać inwestycje, które czyni się na rozwój sieci akceptacji 

kart bezstykowych.  
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4.2.1.2 Dostarczanie i zarządzanie 

 

Aplikacja mobilnych bezstykowych płatności kartowych musi zostać zainstalowana na 

bezpiecznym elemencie (patrz sekcja 2.3). To oznacza, że konieczne są specjalne procesy 

dostarczania i zarządzania tą aplikacją, które mogą się różnić w zależności od wybranego 

elementu bezpiecznego.  

Wydaje się, że do personalizacji tej aplikacji płatniczej wykorzystać można istniejące systemu 

personalizacji kart. Trzeba by było włączyć w to innych dostawców, np. MNOs w przypadku 

UICC.  

 

4.2.2 Telefony komórkowe 

 

Wszystkie telefony komórkowe na obszarze SEPA funkcją albo jako GSM albo UMTS (znany 

również jako 3G). Wszystkie telefony komórkowe UMTS mają możliwość dostępu do sieci 

szerokopasmowej i prawie wszystkie nowe telefony GSM obecnie w sprzedaży działają w 

GPRS i EDGE, mając dzięki temu bezproblemowy dostęp do Internetu.  

 

Za pośrednictwem infrastruktury sieci mobilnej można w łatwy i efektywny sposób 

zarządzać zdalnie telefonami komórkowymi, używając standardowych protokołów 

sieciowych wydawanych przez ETSI i GSMA lub specyficznych protokołów aplikacji 

zbudowanych na standardowych protokołach dostępu do Internetu (http). Jeżeli 

wykorzystuje się infrastrukturę sieci, dostęp (i koszty) są w pełni przejrzyste dla użytkownika 

końcowego.  

 

Telefony komórkowe są stale rozwijane i wzbogacane o nowe funkcjonalności. Nowoczesne 

telefony, nazywane ‘smart-fonami’ bazują na otwartych platformach informatycznych, 

zdolnych do obsługi bardzo skomplikowanych zadań, posiadają kolorowe ekrany coraz 

większych rozmiarów, pozwalają na podobny do PC dostęp do Internetu. Smart-fony to 

jedyna kategoria urządzeń mobilnych, która w znacznym tempie zwiększa swój  udział w 

rynku [7].  

 

Jednocześnie wykorzystanie kart bezstykowych wchodzi już wiek dojrzałości i prowadzone 

są masowe wdrożenia usług na nich bazujących, np. aplikacji biletowych. Na świecie istnieje 

już wiele przykładów wdrożeń, a EPC pracuje z głównymi uczestnikami rynku nad 

standaryzacją protokołów kart bezstykowych dla płatności kartowych SEPA.  
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NFC jest w pełni zgodnym wstecz rozszerzeniem protokołów kart zbliżeniowych3. Telefony z 

NFC mogą współdziałać ze standardowymi czytnikami RFID (np. POS) oraz innymi 

urządzeniami działającymi w technologii NFC. Mają więc możliwość wykorzystywania w pełni 

istniejącej infrastruktury dla usług płatności zbliżeniowych. Masowe wdrożenie telefonów 

komórkowych z NFC nastąpi w ramach SEPA już wkrótce.  

 

A zatem logicznym wydaje się założenie, że w SEPA obecne i przyszłe aplikacje płatnicze 

mogą bazować na szeroko już wdrożonej bazie telefonów komórkowych, które są łatwe do 

zarządzania zdalnego, mają dostęp do Internetu oraz kolorowe wyświetlacze o wysokiej 

rozdzielczości umożliwiające właściwy odbiór klientów.  

 

4.2.3 Interfejs użytkownika końcowego 

 

Nawet najbardziej zaawansowane smart-fony z wspaniałymi kolorowymi wyświetlaczami i 

dotykowymi interfejsami napotykają na przeszkody wywołane ich stosunkowo niewielką 

formą. Forma ta ograniczać może bowiem rozmiar informacji, która powinna zostać 

wyświetlona w danym czasie oraz możliwość wprowadzenia złożonego tekstu.  

Głównym więc wyzwaniem dla akceptacji użytkowników jest dostarczenie ekstremalnie 

łatwych w użytku modeli, spójnych we wszystkich telefonach.  

EPC wprowadzi stosowne wytyczne w tym obszarze w dokumencie [15].  

 

4.2.4 UICC i Bezpieczny Element 

 

Jak zasygnalizowano w sekcji 2.3, wrażliwe operacje zachodzące w aplikacjach mobilnych 

płatności powinny być realizowane w ramach bezpiecznego elementu.  

Wszystkie nowoczesne telefony komórkowe GSM posiadają ‘UICC’ (poprzednio SIM), która 

jest odpornym na nieuprawnione modyfikacje tokenem będącym własnością i dostarczanym 

przez MNOs, który został w pełni wystandaryzowany przez ETSI. UICC obsługuje już 

wszystkie niezbędne dane poufne i kryptograficzne dla bezpiecznej identyfikacji 

użytkownika w sieci komórkowej, a dodatkowo może przenosić te dane i aplikacje 

podmiotów (‘dostawców usług’) innych niż MNO, który jest jego właścicielem.  

Co więcej, może się to dziać przy odcięciu dostępu MNO do danych zarządzanych przez 

wspomnianego dostawcę usług.  

                                                           
3 Główną różnicą jest fakt, że karta bezstykowa komunikuje się ‘pasywnie’, tzn. bez konieczności swojego 
własnego źródła mocy, natomiast telefon komórkowy z NFC może wykorzystywać swoje baterie do 
dodatkowej funkcjonalności.  
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Dzięki tej wszechobecności, światowej standaryzacji i właściwościom bezpieczeństwa UICC 

stał się pierwszym wyborem dostawców usług płatniczych, jako ‘nośnik’ dla wrażliwych 

komponentów aplikacji mobilnych bezstykowych płatności kartowych SEPA.  

Niemniej jednak odpowiednimi alternatywami mogłyby być również inne urządzenia, takie 

jak karty mikro SD i inne wgrane bezpieczne elementy.  

 

Szczegóły nt. innych alternatyw bezpiecznego elementu pojawią się w kolejnych 

dokumentach EPC.  

 

4.2.4.1 Wyzwania  

 

Wykorzystanie UICC jako bezpiecznego elementu przez wydawców kart wprowadza kilka 

nowych wyzwań, których pomyślne rozwiązanie determinuje pomyślne wdrożenie w ramach 

SEPA:  

1. UICC nie posiada certyfikacji na takich samych poziomach bezpieczeństwa co karty 

płatnicze z chipem, choć bazuje na tej samej technologii.  

2. Chociaż w ramach infrastruktury i personalizacji funkcjonują ci sami gracze, aby 

osiągnąć właściwy poziom bezpieczeństwa, konieczna będzie ponowna certyfikacja.  

3. Chipowe karty płatnicze są obecnie certyfikowane w podejściu monolitycznym; 

istniejące metody certyfikacji będą musiały zostać rozszerzone tak, aby umożliwiać 

‘arbitralną’ instalację aplikacji bezstykowych płatności mobilnych w terenie.  

4. Konieczna jest budowa ‘zapór’ oddzielających podstawowe aplikacje (wydawane 

przez MNOs i/lub innych dostawców, takie jak aplikacje biletowe) od aplikacji 

płatniczych na każdej UICC. To samo dotyczy aplikacji płatniczych różnych dostawców.  

5. Dostęp do UICC jest obecnie pod ścisłą kontrolą wydającego MNO. Bez dalszego 

wsparcia wydawcy kart będą musieli wejść w relacje handlowe i implementować 

wiele procesów biznesowych z wieloma MNOs jednocześnie, aby zdobyć jakiekolwiek 

znaczące pokrycie rynku SEPA.  

 

Wyzwania 2 I 4 zostały omówione w [18], dokumencie opracowanym wspólnie przez EPC I 

GSMA. W następnych sekcjach wyzwania wspomniane powyższej zostaną omówione szerzej, 

a głębsze spojrzenie zawrze się w opracowywanych dokumentach EPC.  

 

4.2.5 Aplikacje Mobilnych Bezstykowych Płatności Kartowych 

 

Aplikacja Mobilnych Bezstykowych Płatności Kartowych wprowadza do telefonu 

komórkowego funkcjonalność karty płatniczej. Jej rzeczywiste funkcje podlegają wymogom 

ustanowionym w EPC Cards Standardisation Volume [17]. Aplikacja ta ma bezpośredni dostęp 
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do interfejsu NFC i dzięki temu komunikuje się bezpośrednio z urządzeniem akceptującym 

karty. Kartowe aplikacje mobilne są w obszarze kompetencji wydawcy kart i powinny być 

przechowywane na bezpiecznym elemencie. Aplikacje te są personalizowane i zarządzanie 

zdalnie przez wydawcę kart. 

 

Wydawcy kart powinni móc swobodnie konkurować swoimi ofertami poprzez 

dostosowywanie aplikacji płatniczych, zorientowane na użytkownika funkcje konfiguracyjne i 

(zdalne) operacje zarządzania.  

 

4.2.6 Interfejs Użytkownika  Aplikacji Mobilnych Bezstykowych Płatności Kartowych 

 

Aplikacja mobilna może być wspierana przez aplikacje uzupełniające, przechowywane w 

‘pamięci głównej’ telefonu komórkowego, które nazywane są ‘Interfejsem Użytkownika 

Aplikacji Mobilnych Bezstykowych Płatności Kartowych’, a ich przeznaczeniem jest interakcja 

z użytkownikiem. Odpowiedzialnym za te aplikacje, cechy bezpieczeństwa i bezpieczną 

komunikację z samą aplikacją płatniczą, jest wydawca kart.  

 

4.2.7 Punkt sprzedaży (Point of Sale)  

 

 Technologia RFID jest w końcu w stanie zrealizować swoje obietnice dzięki istnieniu 

pierwszych dużych wdrożeń o znacznym zasięgu geograficznym i penetracji, takich jak sieć 

Oyster w Londynie czy systemy dostępu na stadiony wdrożone przez kilka dużych klubów 

piłkarskich.  

 

Jednak większość infrastruktury POS nie jest jeszcze dostosowana do RFID, co oznacza 

konieczność dalszych prac. Aby zmaksymalizować efektywność inwestycji, należy dokonać 

szerszego upgrade`u sieci, obejmującego wymogi idące dalej niż te już zdefiniowane dla kart 

bezstykowych SEPA. Bo choć np. wymogi dla komponentów sprzętowych powinny być takie 

same, oprogramowanie może wymagać dostosowania w celu np. odpowiedniej obsługi 

‘Kodów Osobistych’ (patrz sekcja 3.3.1.2).  

 

EPC angażuje się już w ten temat wraz z właściwymi ciałami standaryzacyjnymi i 

zainteresowanymi uczestnikami.  
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4.2.8 Ciała standaryzacyjne i sektorowe  

 

Mobilne bezstykowe płatności kartowe wymagają ostrożnej koordynacji standardów I 

specyfikacji zdefiniowanych w różnych obszarach I opracowanych przez heterogeniczną 

grupę ciał sektorowych I organizacji globalnych. Poza EPC najważniejszymi są:  

 

ISO 

 

Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (International Organization for Standards- 

ISO) jest największym producentem I wydawcą Standardów Międzynarodowych. ISO dzieli 

się na różne komitety, które opracowują standardy techniczne mające zastosowanie w 

płatnościach mobilnych, takie jak standardy dla kart UICC, protokoły komunikacji, jak NFC, 

czy mechanizmy zabezpieczeń. Jest również zaangażowania w płatności mobilne poprzez 

ISO TC68. [9] 

 

ETSI  

 

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European Telecommunications Standards 

Institute- ETSI) opracowywuje globalne standardy dla technologii teleinformatycznych, 

włączając komunikację stacjonarną, komórkową, radiową, szerokopasmową, Internet. ETSI 

określa protokoły GSM i UMTS oraz UICC włączając wszystkie protokoły dostępu. [4] 

 

EMVCo  

 

EMVCo zarządza, utrzymuje i ulepsza Specyfikacje the EMV® Integrated Circuit Card dla kart 

płatniczych z chipem oraz urządzeń akceptujących, włączając terminale POS oraz bankomaty. 

Ustanawia i administruje procesami testowania i akceptacji, oceniając zgodność ze 

Specyfikacjami EMV. Jest obecnie własnością American Express, JCB, MasterCard i Visa. [3]  

  

IETF  

 

Internet Engineering Task Force (IETF) jest dużą, otwartą miedzynarodową społecznością 

skupiającą architektów sieci, operatorów, vendorów i badaczy zainteresowanych ewolucją 

architektury Internetu i jego poprawnym funkcjonowaniem. IETF określa rdzeń wszystkich 

protokołów Internetu. [8]  
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GlobalPlatform  

 

GlobalPlatform (GP) jest wiodącą międzynarodową asocjacją skoncentrowaną na 

ustanaiwaniu I utrzymywaniu interoperacyjnej infrastruktury dla wdrażania tzw. smart cards. 

Jej technologia pozwala na wieloaplikacyjne, wielostronne implementacje w wielu modelach 

biznesowych, co dostarcza korzyści wydawcom, dostawcom usług i technologii. [5]  

 

GSMA  

 

GSMA reprezentuje interesy światowego sektora operatorów telefonii komórkowej. 

Obejmuje ponad 200 krajów i zrzesza prawie 800 operatorów, jak również ponad 200 innych 

firm obecnych w tym ekosystemie, włączając producentów telefonów, oprogramowania, 

media, organizacje rozrywkowe etc. Jej celem są innowacje oraz wspieranie i tworzenie 

nowych możliwości dla jej członków, a w konsekwencji stymulowanie wzrostu i rozwoju 

przemysłu telekomunikacyjnego.  [6]  

 

Mobey Forum  

 

Mobey Forum to globalne forum sektora finansowego, którego misją jest ułatwianie bankom 

oferowania mobilnych usług finansowych poprzez analizę programów pilotażowych, 

współpracę międzysektorową, analizy, dzielenie się doświadczeniami, eksperymenty oraz 

współpracę i komunikację z zainteresowanymi stronami. [11] 

  

NFC Forum  

 

Forum Komunikacji Bezstykowej (The Near Field Communication- NFC) Forum jest asocjacją 

nie ukierunkowaną na osiąganie zysku, która promuje wykorzystywanie bezprzewodowej 

komunikacji bezstykowej w sprzętach elektronicznych, urządzeniach mobilnych i 

komputerach. [13] 

 

4.3 Otoczenie biznesowe Mobilnych Bezstykowych Płatności Kartowych 

 

Jak podnoszono w sekcji 4.2 mobilne bezstykowe płatności kartowe muszą opierać się na 

szeregu elementów infrastruktury technicznej, które są unikalne dla środowiska mobilnego. 

Szczególnie ważne są same urządzenia mobilne oraz UICC i systemy operatorów sieci 

komórkowych, które mają nimi zarządzać. Analiza rozbieżności przeprowadzona przez EPC 

wykazała, że obecny brak standardów interoperacyjności pomiędzy wydawcami kart a MNOs 

stanowi największą barierę dla pomyślnego wdrożenia. W związku z tym EPC weszła w 
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porozumienie z GSMA, aby zapewnić jednolity i dobrze skoordynowany sposób wdrożeń na 

całym obszarze SEPA. Strukturę tego nowego ekosystemu obrazuje Rysunek 15.  

 

Rysunek 15: Otoczenie biznesowe. Punkty kontaktu obrazują najważniejsze relacje 

biznesowe pomiędzy uczestnikami4. 

 

Zakres niezbędnych zmian w istniejącej infrastrukturze akceptacji kart będzie niewielki, ale 

akceptanci i agenci rozliczeniowi będą musieli dostosować istniejącą infrastrukturę do 

                                                           
4 Ten rysunek jest jedynie szkicem otoczenia biznesowego mobilnych bezstykowych płatności kartowych SEPA. 
Relacja wielkości obszarów przypisanych poszczególnym podmiotom pozbawiona jest jakiegokolwiek 
znaczenia.  
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technologii zbliżeniowej. Można tego dokonać, obejmując jednocześnie karty zbliżeniowe i 

płatności bezstykowe mobilne.  

Oczekuje się zmian w infrastrukturze dostarczania aplikacji mobilnych płatności 

bezstykowych. W następnych sekcjach omówionych zostanie kilka elementów wspierających 

wydawców w rozumieniu i zarządzaniu tymi zmianami.  

 

4.3.1 Nowi Uczestnicy Ekosystemu Płatności  

 

Jak wspomniano już wcześniej, jednymi z najbardziej istotnych uczestników wprowadzonych 

przez mobilne bezstykowe płatności kartowe, są wydawcy bezpiecznego elementu. W 

przypadku UICC są to MNOs, producenci telefonów lub wydawcy kart w przypadku 

elementów bezpiecznych osadzanych w telefonie, itd. W przypadku UICC MNO umożliwia, 

poprzez swoje usługi back-endowe, wydawcy karty bezpieczną instalację i zarządzanie 

zdalne aplikacjami płatniczymi.  

 

 “Trusted Service Manager” (TSM) to opcjonalna trzecia strona wprowadzana w celu 

zapewniania lepszej skalowalności, gdy kilku wydawców kart musi podjąć działania 

handlowe I techniczne z wieloma wydawcami bezpiecznego elementu. Jak pokazuje 

Rysunek 16, wydawcy kart, TSMs oraz wydawcy bezpiecznego elementu współpracują w celu 

dostarczania i zarządzania aplikacjami płatniczymi bazującymi na bezpiecznym elemencie.  
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Rysunek 16: Zaopatrywanie Bezpiecznego Elementu w Aplikacje Mobilnych Płatności 

Bezstykowych. 

 

W celu ułatwienia funkcjonowania otwartego ekosystemu istnieć może wielu TSMs, którzy 

oferować będą wzajemnie konkurujące usługi zarówno Wydawcom jak i wydawcom 

bezpiecznych elementów.  

Innymi uczestnikami mogą być:  

⁻ Producenci UICC; 

⁻ Wytwórcy aplikacji płatności mobilnych bezstykowych; 

⁻ Producenci telefonów; 

⁻ Producenci sprzętu NFC; 

⁻ Organizacje przeprowadzające certyfikację UICC i aplikacje MCP.  
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4.3.2 Modele biznesowe 

 

4.3.2.1 Transakcja płatnicza 

 

Mobilne Bezstykowe Płatności Kartowe nie wymagają modyfikacji bazowego schematu 

transakcji kartowej SEPA, dlatego też model biznesowy pozostaje bez zmian. Szczegóły 

znajdują się w sekcji 4.1. 

 

4.3.2.2. Dostarczanie i zarządzanie 

 

Aby ułatwić wprowadzenie bogatego środowiska dostawców usług wykonywujących 

funkcje TSM, EPC i GSMA przygotowały formalną partycję handlowych i technicznych ról 

związanych z dostarczaniem i zarządzaniem mobilnymi bezstykowymi aplikacjami 

płatniczymi SEPA [18]. W skrócie została ona zobrazowana na Rysunku 17.  
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Rysunek 17: Ilustracja procesów ról w obszarze dostarczania i zarządzania aplikacjami 

Mobilnych Bezstykowych Płatności Kartowych SEPA. 

 

Poprzez różne kombinacje różnych ról technicznych i handlowych jednego i więcej TSMs 

osiągnąć można wiele modeli biznesowych i usługowych, włączając modele 3- czy 4-stronne. 

Szczegółowe omówienie znajduje się w [18].  
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5. Kolejne kroki 

 

EPC opublikuje drugą edycję tego dokumentu, obejmującą bardziej szczegółowy opis 

mobilnych płatności zdalnych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku mobilnych płatności 

bezstykowych w rozdziale 4 powyżej.  

 

Jak wspomniano powyżej, do decyzji uczestników rynku należy, czy i kiedy wdrożą swoje 

usługi w tym obszarze. Aby wspomagać dostawców usług płatniczych chcących wejść w 

obszar płatności mobilnych, EPC stworzy wytyczne implementacyjne zarówno dla płatności 

zdalnych jak i zbliżeniowych.  

 

Rolą EPC jest wykorzystanie istniejących instrumentów SEPA. Kolejne dokumenty będą miały 

na celu dostarczenie wskazówek w szeregu różnych tematów, których do tej pory nie 

omówiono lub nie rozwiązano w sposób wystarczający w ramach działań innych organizacji. 

W szczególności chodzi tu o kilka aspektów biznesowych, takich jak modele czy procesy. 

Dotyczy to również kwestii technicznych i bezpieczeństwa- np. wytycznych odnośnie 

kształtu mobilnego portfela, bezpieczeństwo związane z wykorzystywaniem telefonu 

komórkowego czy nowi gracze i procesy w mobilnym ekosystemie. Opracowując te 

wytyczne EPC działać będzie zgodnie z priorytetami wskazanymi w tym dokumencie.  

Jeśli chodzi o kwestie dostarczania i zarządzania aplikacjami, proponuje się Czytelnikowi 

zwrócenie się do [18], zawierającego bardziej szczegółowe informacje nt. procesów 

biznesowych i wymogów bezpieczeństwa.  

 

 



63 

 

 

 

Załącznik I – Definicje 

 

 

Acquirer- Agent rozliczeniowy 

Dostawca płatności usług płatniczych, akceptujący płatności mobilne.  

Wydawca Karty 

W rozumieniu Rozdziału 4, dostawca usług płatniczych działający jako wydawca mobilnych 

bezstykowych kart płatniczych SEPA. 

Konsument 

Osoba fizyczna, która w systemie płatności określonych w [14], działa w celu innym aniżeli 

zawodowy lub związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

Klient 

Płatnik lub odbiorca płatności, który może być zarówno konsumentem jak i  podmiotem 

profesjonalnym (przedsiębiorcą).  

Wydawca 

płatności dostawca usług płatniczych zapewniający użytkownikom konto do płatności oraz, 

w rozumieniu niniejszego dokumentu,  aplikację do płatności mobilnych. 

Urządzenie komórkowe 

Telefon komórkowy bez UICC (określany także jako zestaw komórkowy) 

Telefon komórkowy 

UICC + urządzenie komórkowe (określany także jako Stanowisko Mobilne) 

Bezstykowa Płatność Mobilna 

Płatność zainicjowana poprzez telefon komórkowy, , gdzie płatnik oraz odbiorca (oraz ich 

urządzenia) są w tym samym miejscu i komunikują się ze sobą bezpośrednio za pomocą 

bezprzewodowych technologii radiowych takich jak NFC (RFID), Bluetooth lub systemu 

komunikacji na podczerwień (znanych także jako tzw. płatności płatności zbliżeniowe- 



64 

 

proximity). W rozumieniu tego dokumentu wszystkie mobilne płatności bezstykowe są 

bezstykowymi płatnościami dokonywanymi za pomocą kart.  

Zdalna Płatność Mobilna  

Płatność inicjowana poprzez telefon komórkowy, gdzie  transakcja przeprowadzana jest 

poprzez sieci telekomunikacyjne takie jak GSM lub Internet, niezależnie od lokalizacji płatnika 

(i/lub jego urządzenia).  

Płatnik 

Osoba fizyczna lub prawna, która posiada konto do płatności i zezwala na dokonywanie 

płatności z tego konta lub osoba fizyczna lub prawna, która składa polecenie zapłaty, w 

przypadku braku posiadania konta do płatności.  

Odbiorca  

Osoba fizyczna lub prawna, która ma być odbiorcą środków, które były przedmiotem 

transakcji. ([14]) 

 Rachunek Płatniczy 

Rachunek prowadzony w imieniu i na rzecz jednego lub większej ilości użytkowników 

systemu płatniczego, używany do wykonywania transakcji płatniczych. 

Instytucja płatnicza 

Osoba prawna autoryzowana zgodnie z z art. 10 [14] w celu płatności dostarczania i 

wykonywania usług płatniczych we Wspólnocie. ([14]) 

Transakcja płatnicza 

Czynność wpłacania, transferu  środków   

lub ich wycofania, zainicjowana przez płatnika lub odbiorę,  bez względu na podstawę 

zobowiązania istniejącą pomiędzy płatnikiem a odbiorcą. (tak jak zdefiniowane w [14]).  

Dostawca Usług Płatniczych  

Organy określone w Artykule 1(1) z [14] oraz osoby fizyczne i prawne korzystające 

ze zwolnienia na podstawie Artykułu 26 z [14]. (tak jak zdefiniowane w [14]. 

System płatności  

System transferu środków z formalnymi i wystandaryzowanymi porozumieniami i oraz 

wspólnymi regułami przetwarzania i rozliczania transakcji płatniczych  
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UICC 

Universal Integrated Circuit Card – ogólny i należycie wystandaryzowany element 

bezpieczeństwa dostarczany przez MNO. 

Bezpieczny Element 

Odporna na ataki i sfałszowanie platforma (urządzenie lub część składowa) zdolna 

do bezpiecznego przechowywania aplikacji oraz poufnych i zaszyfrowanych danych (np. 

kluczowego systemu zarządzania) zgodnie z zasadami i wymogami bezpieczeństwa 

wyznaczonymi przez uznane w dziedzinie bezpieczeństwa władze. Przykładami są UICC, 

wbudowane, wewnętrzne  elementy bezpieczeństwa, karty chipowe, karty SD itd. 

 

Aneks II- Skróty 
 

Skrót Rozwinięcie   

EDGE  Enhanced Data Rates for GSM Evolution  

ETSI  European Telecommunications Standards Institute  

GPRS  General Packet Radio Services  

ISO  International Organisation for Standardisation  

MCP  Mobile Contactless Payment  

NFC  Near-Field Communications  

RFID  Radio Frequency Identity  

SE  Secure Element  

SIM  Subscriber Identity Module  

UICC  Universal Integrated Circuit Card  

UMTS  Universal Mobile Telecommunications System  

 

Tabela 9: Skróty  
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Aneks IV- Instrumenty Płatności SEPA 

 
Instrumentami płatności SEPA, skonstruowanymi przez EPC, są:  

 

� Polecenie Przelewu SEPA- SEPA Credit Transfer (SCT)  

 

System Polecenia Przelewu SEPA umożliwia dostawcom usług płatniczych oferowanie 

podstawowych przelewów w ramach SEPA, tak pojedynczych, jak i zbiorczych. Standardy 

ułatwiają inicjację, przetwarzanie i rekoncyliację płatności, w oparciu o bezpośrednie procesy 

przetwarzania (STP). Zakres ogranicza się do płatności w euro w krajach SEPA. Instytucje 

kredytowe wykonujące przelewy muszą być Uczestnikami Systemu, tzn. muszą formalnie do 

niego przystąpić. Nie ma żadnego limitu kwoty płatności realizowanych w ramach Systemu. 

Źródłami informacji na temat zasad i zobowiązań w ramach Systemu Polecenia Przelewu 

SEPA są SEPA Credit Transfer Rulebook i towarzyszące mu Wytyczne Implementacyjne, 

zatwierdzone przez EPC. Najnowszą wersję Rulebooka i Wytycznych Implementacyjnych 

znaleźć można na stronie internetowej www.europeanpaymentscouncil.eu . 

 

� Polecenie Zapłaty SEPA- SEPA Direct Debit (SDD)  

 

Podstawowy Schemat Polecenia Zapłaty- jak każdy inny schemat polecenia zapłaty- oparty 

jest na następującej konstrukcji: „ Ja żądam zapłaty od kogoś innego, za jego uprzednią 

zgodą i pieniądze wpływają na mój rachunek”.  

Podstawowy schemat polecenia zapłaty SEPA dotyczy transakcji w euro. Pozwala 

wierzycielowi pobrać środki z rachunku dłużnika, pod warunkiem, że dłużnik udzielił 

wierzycielowi zgody. Zarówno dłużnik, jak i wierzyciel muszą posiadać konto w instytucji 

kredytowej zlokalizowanej w obszarze SEPA.  Instytucje kredytowe wykonujące polecenia 

zapłaty muszą być Uczestnikami Systemu, tzn. muszą do niego formalnie przystąpić. System 

służy do płatności jednorazowych i zbiorczych i nie wprowadza żadnego limitu kwoty 

płatności.  

 

 

� Płatności kartowe SEPA/ Ramy funkcjonowania płatności kartowych SEPA- SEPA 

Cards Framework (SCF)  

 

SCF [SCF] opracowana przez EPC, jest dokumentem politycznym, który mówi, w jaki sposób 

uczestnicy rynku kart płatniczych, tacy jak organizacje kartowe, banki wydające karty, banki 
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obsługujące akceptantów kart oraz inni dostawcy usług, powinni dostosować swoją obecną 

działalność, aby być zgodnym z wizją SEPA dla płatności kartowych w euro. Wybór o 

dostosowaniu do SCF należy indywidualnie do każdego z uczestników, ale Członkowie EPC 

zobowiązali się do wypełnienia nałożonych przez SCF wymogów w ramach swoich 

kompetencji.  

 

Aneks V- Bezpieczny Element 

 
Bezpieczny element to certyfikowana, odporna na oszustwa platform (urządzenie lub 

komponent układu scalonego) zdolny do bezpiecznego przechowywania i umożliwiający 

działanie aplikacji oraz danych poufnych i kryptograficznych (np. kluczy), zgodnie z 

zestawem zasad i wymogów ustanowionych przez uznawane władze. Bezpieczne elementy 

są niezbędne dla przechowywania i umożliwiania działania aplikacji płatności mobilnych.  

Specyficzne ograniczenia powiązane z formą telefonu komórkowego 

Niezależnie od ostatecznego typu zastosowanego SE i odwrotnie niż w przypadku fizycznych 

kart bankowych, konieczne są szczególne przepisy adresujące fakt, iż, w większości 

przypadków, dostawcy aplikacji płatności mobilnych nie będą właścicielami bezpiecznego 

elementu. Głównymi powodami są:  

� Na telefonie komórkowym może być tylko jeden, lub maksymalnie 2 bezpieczne 

elementy. Przełączanie się pomiędzy nimi będzie w odczuciu klienta niepraktyczne.  

� Dostawca usług płatniczych nie dystrybuuje z reguły sam telefonów, a, w 

przeciwieństwie do kart bankowych, są one własnością klienta. Wybór telefonu przez 

klienta jest bezpośrednio oparty o jego funkcjonalności (techniczne, estetyczne, 

ekonomiczne itp.) i nie bazuje na wymogach dostawców aplikacji. A zatem dostawca 

aplikacji chcący wprowadzić swoje własne telefony komórkowe nie będzie miał 

innego wyboru, jak tylko oferować powszechnie dostępne modele od dobrze 

znanych producentów (podobnie jak czynią to wszyscy MNOs z urządzeniami 

subsydiowanymi), ponosząc nierozsądne koszty biznesowe.  

� Jako że użytkownik normalnie posiada tylko jeden telefon komórkowy, musi on 

obsługiwać różne aplikacje różnych dostawców, aby pozwalać na konkurencję na 

rynku usług płatniczych.  

 

Zidentyfikowane Możliwości Bezpiecznych Elementów w Płatnościach Mobilnych 
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Dokument Mobey Forum pt.  “Alternatives for Banks to Offer Secure Mobile Payments” 

zawiera analizę dostępnego wyboru Bezpiecznych Elementów [12]. Pojawiają się tam 

następujące typy:  

• Karty Bezstykowe w postaci naklejek, które mogą zostać spersonalizowane I 

przetworzone w istniejącej infrastrukturze bankowej. Klienci mogą umieszczać 

naklejki na swoich telefonach, aby dokonywać płatności NFC.  

• Bezpieczne Karty Pamięci Micro SD, które mogą posiadać chip używany jako 

Bezpieczny Element. Produkty te mogą posiadać dodatkowo antenę NFC.  

• Universal Integrated Circuit Card (UICC)- Rodzajowy, dobrze wystandaryzowany 

bezpieczny element będący własnością MNOs i przez nich dostarczany (patrz sekcja 

4.2.4).    

• Embedded Secure Element (Stały Element Bezpieczny)- bezpieczny element 

zainstalowany w telefonie na etapie jego wytworzenia.  

• Trusted Mobile Base (Zaufana Basa Mobilna)- bezpieczna sekcja wyizolowana z 

głównych procesorów (CPU) urządzeń mobilnych różnych vendorów, na którą 

dostarczać można różne bezpieczne aplikacje.  

W sekcji 4.2.4.1 omówiono już przykłady wyzwań związanych z bezpiecznym elementem 

typu UICC, ale trzeba brać pod uwagę fakt, że wyzwania takie pojawiają się również w 

pozostałych przypadkach. W różnym stopniu jednak wszystkie typy bezpiecznych 

elementów wiążą się z następującymi wyzwaniami, z tym, że ich stopień jest różny:  

 

1. Mogą nie posiadać certyfikacji na takich samych poziomach bezpieczeństwa co karty 

płatnicze z chipem, choć bazuje na tej samej technologii.  

2. Chociaż w ramach infrastruktury i personalizacji funkcjonują ci sami gracze, aby 

osiągnąć właściwy poziom bezpieczeństwa, konieczna będzie ponowna certyfikacja.  

3. Chipowe karty płatnicze są obecnie certyfikowane w podejściu monolitycznym; 

istniejące metody certyfikacji będą musiały zostać rozszerzone tak, aby umożliwiać 

‘arbitralną’ instalację aplikacji bezstykowych płatności mobilnych w terenie.  

4. Konieczna jest budowa ‘zapór’ oddzielających podstawowe aplikacje (wydawane 

przez MNOs i/lub innych dostawców, takie jak aplikacje biletowe) od aplikacji 

płatniczych na każdym bezpiecznym elemencie. To samo dotyczy aplikacji płatniczych 

różnych dostawców.  

5. Dostęp do bezpiecznego elementu jest obecnie pod ścisłą kontrolą wydającego MNO. 

Bez dalszego wsparcia wydawcy kart będą musieli wejść w relacje handlowe i 

implementować wiele procesów biznesowych z wieloma MNOs jednocześnie, aby 

zdobyć jakiekolwiek znaczące pokrycie rynku SEPA.  
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Więcej informacji nt. Bezpiecznych Elementów znaleźć można we wspomnianym 

dokumencie Mobey Forum.  
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